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Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och
Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt
växthus för unga filmare i Stockholms län
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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avtal för tiden fr o m den 1 januari 2010 t o m den 31 december
2010 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län enligt bilaga.

2

Bakgrund

2.1

Kulturnämndens tidigare beslut

Kulturnämnden och Botkyrka kommun stöder gemensamt Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län. Organisatorisk är verksamheten en del av Film Stockholm men föreningen Fanzingo svarar för delar av den
dagliga driften av verksamheten. Botkyrka satsar sedan 2008 årligen 800 000
kr. Kulturnämnden har 2007 och 2008 förstärkt budgeten för Film Stockholm
med totalt 700 000 kr avseende driften av Filmbasen. Därutöver har ca
400 000 kr ur film Stockholms ordinarie budget använts i verksamheten under 2008 och 550 000 kr under 2009.
Kulturnämnden ingick det första avtalet med Botkyrka kommun rörande Filbasen i augusti 2007. Enligt parternas ursprungliga avtal skulle projektet pågå
under minst tre år, d v s 2007 t o m 2009. I 2009 års avtal fanns dock att en
skrivning där parterna uttrycker att man avser att fortsätta finansiera och utveckla projektet Filmbasen även under 2010.

Bilaga
Avtal
Verksamhetsplan och budget för Filmbasen biläggs avtalet.
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3

Kulturförvaltningens synpunkter

Förslaget till nytt avtal för 2010 överensstämmer innehållsmässigt med det
avtal som gällt för 2009 förutom en förtydligande skrivning i punkten 4.4. Avtalsperioden avser kalenderåret 2010.
3.1

Ekonomi

Enligt avtalet omsätter Filmbasen 3,4 mnkr 2010. Därav uppgår Filmbasens
egen budget för 2010 till ca 2,8 mnkr. Därutöver tillhandahåller Filmpool
Stockholm – Mälardalen tjänster genom EU-projektet ”Moving Pictures
Stockholm – Mälardalen” till ett värde av 300 tkr. Avtalet innehåller även det
stöd om 300 tkr som Botkyrka kommun ger direkt till föreningen Fanzingo.
Utöver de särskilda anslagen från kulturnämnden och Botkyrka kommun går,
som nämnts inledningsvis, även de utförande parterna av Filmbasens verksamhet – Film Stockholm och Fanzingo – in med egna medel och/eller verksamhet ur sina respektive ordinarie budgetar, liksom under 2009.
Föreningen Fanzingo minskar den egna kontanta insatsen till totalt 0 kr under
2010. Detta med anledning av att föreningens övriga verksamhet inom fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar som en strategi att stärka rekryteringen av
yngre till Filmbasen. Fanzingos verksamhet vid Filmbasen kommer fortsatt att
drivas genom medlen från Botkyrka kommun.
För Film Stockholms uppgår den kontanta insatsen till 625 tkr under 2010
samt tjänster och administrativt stöd inom ramen för Film Stockholms samlade verksamhet. Detta med anledning av Fanzingos minskade egeninsats och
för att upprätthålla Filmbasens verksamhetsnivå och totala omslutning.
Då Filmbasen inte är egen juridisk person utan ett samarbetsprojekt mellan
Film Stockholm och Fanzingo har hänsyn tagits till de båda aktörernas särskilda roller och kompetenser vid fördelning av både intäkter i och egenfinansiering av projektet.
3.2

Planerad verksamhet

Vad avser den planerade verksamheten för Filmbasen 2010 kan nämnas att
personalstyrkan stärks inom projektledning och teknisk handledning. Inom
verksamheten kvarstår förmedlingen av professionella coacher (vilket även
genererar arbetstillfällen) oförändrat medan verksamheten med seminarier
och workshops stärks för att stimulera ungas entreprenörskap och färdigheter
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att driva egna projekt. Förra årets satsning på communityn filmbasen.se har
skapat ökad rekrytering till verksamheten och stärkt nätverkandet inom det
unga filmlivet och visavi den professionella filmbranschen. Filmbasen.se utökas under 2010 till att omfatta hela Mälardalsregionen genom samverkan
med Sörmland, Västmanland och Örebro samt även företag inom filmbranschen genom samverkan med Filmregion Stockholm – Mälardalen.
Mer specificerat planeras följande verksamhet:
Under 2010 beräknar Filmbasen att minst 450 unga personer ska delta
i verksamheten.
Under 2010 beräknar Filmbasen anlita frilansande coacher till en omfattning om ca 1000 timmar, motsvarande 400 000 kr (eller ca 0,8
årsverken).
Under 2010 har vi målet att stödja minst 40 unga filmare med fria lån
av teknisk utrustning.
Under 2010 planeras för en samverkan med filmbranschens teknikföretag för att etablera ett system med teknikcheckar. Systemet innebär
att företagen sponsrar filmarna med lån av teknisk utrustning upp till
ett angivet värde. Bedömningen av vem som får tillgång till detta ligger
inom Filmbasens stödsystem och handhas av filmkonsulenten.
Målet för 2010 är att fördela projektstöd till 40 filmare och enskilda
projekt, varav samtliga erhåller fria lån av teknisk utrustning och coaching.
Under 2010 genomförs en ny omgång av Talangprogrammet med tre
nya deltagande filmare. Anne-Marie Söhrman Fermelin, tidigare kortfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet, är fortsatt huvudcoach för
programmet. Varje filmare kommer dessutom att erhålla en personlig
mentor som de är fria att välja själva.
Under 2010 planeras bland annat att än en gång ge ut en samlings-dvd
med filmer som producerats med stöd av Filmbasen , arrangera uppsamlande biografvisningar både på Klarabiografen i Kulturhuset och på
nya Bio Rio i Hornstull i Stockholm, fortsätta utveckla video-ondemand-samarbetet med filmsajten www.film2home.se (den största i
Norden) och andra internetkanaler samt erbjuda länets skolor, bibliotek, fritidsgårdar och andra unga kulturmiljöer möjligheter att visa
Filmbasens filmer.
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Under 2010 beräknar vi att ca 250 filmare kommer att nyttja vår biograf för att visa egna filmer och delta i den Filmklubb som visar kvalitetsfilm. Fortsatt stöd kommer att ges till filmklubben Cinemat som är
knuten till Filmbasens verksamhet.
Under 2010 har Filmbasen målet att utveckla filmbasen.se till att omfatta filmare och branschföretag i hela Mälardalsregionen.
3.3

2011 års verksamhet

I den avslutande paragrafen innehåller avtalet en skrivning där parterna uttrycker att man avser att fortsätta finansiera och utveckla projektet Filmbasen
även under 2011.

Hans Ullström

Kerstin Olander
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