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Kulturnämnden

PROTOKOLL
2020-06-24

§ 58
2020/605 Bildande av bolag för utökad satsning på stöd till filmproduktion
i Stockholmsregionen

Ärendebeskrivning
Ärendet innebär att föreslå regionfullmäktige att ombilda ett till Landstingshuset i
Stockholm AB vilande dotterbolag för att skapa större möjligheter att ge stöd till och
investera i framförallt långfilms- och TV-serieproduktion i stockholmsregionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KN 2020/605
Förslag till bolagsordning
Förslag till ägardirektiv
Överlåtelseavtal mellan Region Stockholm och bolaget
Förslag på ändring i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 20180731)
Kulturnämndens beslut och beslutsunderlag - Nytt samarbete mellan Region
Stockholm och Stockholms stad för filmproduktion i Stockholmsregionen, 2020-04-15,
dnr KN 2020/385

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
1. Kulturnämnden godkänner förslaget till ärende om bildande av ett aktiebolag
för stöd till filmproduktion.
2. Kulturnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att remittera ärendet till
Landstingshuset i Stockholm AB och till tillväxt- och regionplanenämnden.
3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att planera för bolagets
interna organisation och bemanning och förbereda verksamhetsövergång i
enlighet med avtal och regler.
4. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
samarbetsavtal med Stockholms stad som säkrar och främjar den gemensamma
satsningen.
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5. Kulturnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
besluta:
att byta verksamhetsinriktning i det till Landstingshuset i Stockholm AB vilande
dotterbolaget Huddinge Universitetssjukhus AB med organisationsnummer 5565744520 till att omfatta stöd till filmproduktion i Stockholms län
att Huddinge Universitetssjukhus AB i första hand byter firma till Film Stockholm
AB, i andra hand till Film Region Stockholm AB och i tredje hand till Region
Stockholm Film AB
att fastställa den föreslagna bolagsordningen för Bolaget med de smärre justeringar
som registreringsmyndigheten kan komma att påkalla
att fastställa de föreslagna specifika ägardirektiven för Bolaget
att bolaget ska följa det av fullmäktige fastställda resultatkravet för år 2021
att godkänna förslaget till styrelsesammansättning i enlighet med den föreslagna
bolagsordningen och att Region Stockholm utser fem ledamöter i bolagets styrelse i
ett specifikt valärende
att godkänna förslaget till auktoriserad revisor i enlighet med den föreslagna
bolagsordningen och att Region Stockholm utser revisor i ett specifikt valärende
att godkänna förslaget till lekmannarevisorer i enlighet med den föreslagna
bolagsordningen och att Region Stockholm utser lekmannarevisorer i ett specifikt
valärende
att fastställa överlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Bolaget avseende
överförande av tillgångar och skulder. Se bilaga 4
att uppdra åt stämmoombud att på Bolagets bolagsstämma rösta för godkännande
av bolagsordning och ägardirektiv enligt regionfullmäktiges beslut
att uppdra åt stämmoombud att på Bolagets bolagsstämma rösta för
revisorskollegiets förslag till val av revisorer i bolaget
att ge regionstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av
verksamhetsförändringen i Huddinge Universitetssjukhus AB
att med stöd av 3 § lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter medges, att de allmänna handlingar som förvaras hos
kulturnämnden och som bolaget behöver ha tillgång till för att kunna bedriva
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verksamheten får utlånas till bolaget och förvaras där under 5 år från och med 202101-01
att uppdra till bolaget att efter utlåningstidens slut återlämna handlingarna till
Regionarkivet, Region Stockholm
att ändra reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731)
avseende uppgifter för kulturnämnden i enlighet med bilagt förslag

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering




Styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB för vidare beslut i regionstyrelsen
och regionfullmäktige
Tillväxt- och regionplanenämnden
Stockholms stad, stadsledningskontoret och kulturförvaltningen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-02

Diarienummer:
KN 2020/605

Handläggare:
Torbjörn Neiman

Bildande av bolag för utökad satsning på stöd till
filmproduktion i Stockholmsregionen
Ärendebeskrivning
Ärendet innebär att föreslå regionfullmäktige att ombilda ett till
Landstingshuset i Stockholm AB vilande dotterbolag för att skapa större
möjligheter att ge stöd till och investera i framförallt långfilms- och TVserieproduktion i stockholmsregionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KN 2020/605
Förslag till bolagsordning
Förslag till ägardirektiv
Överlåtelseavtal mellan Region Stockholm och bolaget
Förslag på ändring i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS
2018-0731)
Kulturnämndens beslut och beslutsunderlag - Nytt samarbete mellan Region
Stockholm och Stockholms stad för filmproduktion i Stockholmsregionen,
2020-04-15, dnr KN 2020/385
Bakgrundsunderlag
Stockholms stads kulturnämnds beslut och beslutsunderlag - Utträde ur den
ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm Mälardalen, 2020-04-21, dnr
1.1/1406/2020
Rapporten Stockholmsregionen och filmen – ny tid, nya möjligheter, dnr KN
2020/385
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner förslaget till ärende om bildande av ett
aktiebolag för stöd till filmproduktion.
2. Kulturnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att remittera ärendet
till Landstingshuset i Stockholm AB och till tillväxt- och
regionplanenämnden.

Bilagor: Bil-2-Bolagsordning-Film-Sto-forslag-200602, Bil-3-Ägardirektiv-Film-Sto-forslag-200602,
Bil-4-Rörelseöverlåtelseavtal-Film-Sto-200602, Bil-5-LS 2018-0731 Reglementen för regionstyr, Bil6-Kulturnamndens-beslut-200415, Bil-7a-BESLUT-Stockholm-Kulturnamnd-200421, Bil-7b-UnderlagStockholm-kulturforvaltning-200421, Bil-8-Stockholmsregionen-och-filmen-april-2020
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3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att planera för
bolagets interna organisation och bemanning och förbereda
verksamhetsövergång i enlighet med avtal och regler.
4. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag till samarbetsavtal med Stockholms stad som säkrar och
främjar den gemensamma satsningen.
5. Kulturnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att besluta:
att byta verksamhetsinriktning i det till Landstingshuset i Stockholm AB
vilande dotterbolaget Huddinge Universitetssjukhus AB med
organisationsnummer 556574-4520 till att omfatta stöd till filmproduktion
i Stockholms län
att Huddinge Universitetssjukhus AB i första hand byter firma till Film
Stockholm AB, i andra hand till Film Region Stockholm AB och i tredje
hand till Region Stockholm Film AB
att fastställa den föreslagna bolagsordningen för Bolaget med de smärre
justeringar som registreringsmyndigheten kan komma att påkalla
att fastställa de föreslagna specifika ägardirektiven för Bolaget
att bolaget ska följa det av fullmäktige fastställda resultatkravet för år 2021
att godkänna förslaget till styrelsesammansättning i enlighet med den
föreslagna bolagsordningen och att Region Stockholm utser fem ledamöter
i bolagets styrelse i ett specifikt valärende
att godkänna förslaget till auktoriserad revisor i enlighet med den
föreslagna bolagsordningen och att Region Stockholm utser revisor i ett
specifikt valärende
att godkänna förslaget till lekmannarevisorer i enlighet med den föreslagna
bolagsordningen och att Region Stockholm utser lekmannarevisorer i ett
specifikt valärende
att fastställa överlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Bolaget
avseende överförande av tillgångar och skulder. Se bilaga 4
att uppdra åt stämmoombud att på Bolagets bolagsstämma rösta för
godkännande av bolagsordning och ägardirektiv enligt regionfullmäktiges
beslut
att uppdra åt stämmoombud att på Bolagets bolagsstämma rösta för
revisorskollegiets förslag till val av revisorer i bolaget
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att ge regionstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av
verksamhetsförändringen i Huddinge Universitetssjukhus AB
att med stöd av 3 § lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna
handlingar till andra organ än myndigheter medges, att de allmänna
handlingar som förvaras hos kulturnämnden och som bolaget behöver ha
tillgång till för att kunna bedriva verksamheten får utlånas till bolaget och
förvaras där under 5 år från och med 2021-01-01
att uppdra till bolaget att efter utlåningstidens slut återlämna handlingarna
till Regionarkivet, Region Stockholm
att ändra reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 20180731) avseende uppgifter för kulturnämnden i enlighet med bilagt förslag

Kulturförvaltningens förslag och motivering
Detta tjänsteutlåtande har arbetats fram i nära samverkan med
regionledningskontoret samt med visst stöd av extern expertis.
Sammanfattning och bakgrund
Filmen är en av vår tids viktigaste kulturyttringar och speglar tid, rum och
människors uppfattning om sig själva och andra. En professionell
filmproduktion som gestaltar väsentliga berättelser och frågeställningar, är
därmed viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Stockholmsregionens olika
berättelser behöver gestaltas.
Filmsektorn är även en central del av de kulturella och kreativa näringarna
(KKN) och har stor betydelse för regional tillväxt och regionens attraktivitet.
Näringarna driver innovationer och digital utveckling samt generar export.
Förutsättningarna för filmen är i grunden mycket gynnsamma i
Stockholmsregionen. I Stockholm bor en stor andel av Sveriges filmarbetare
och regionen är hemvist för majoriteten av de större svenska
produktionsbolagen. I regionen med omnejd finns en stor och attraktiv
variation av inspelningsplatser. Det finns också en spetskompetens inom de
flesta delarna av filmproduktion, inte minst inom avancerad digital
postproduktion.
En stor del av filmproduktion (långfilm och TV-serier) i Sverige äger idag rum
utanför regionen som en följd av gynnsammare förutsättningar. Den unika
kapacitet och kompetens inom filmproduktion som finns i Stockholm kommer
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således inte regionen till del i tillräckligt stor grad. Bolaget har därför en viktig
uppgift att stärka möjligheten för filminspelningar i Stockholmsregionen. För
Region Stockholm och dess samverkanspart Stockholms stad är filmen viktig
både utifrån ett näringsperspektiv och som prioriterad konstart. En gemensam
satsning på filmen mellan regionen och staden innebär att en viktig sektor
förstärks och bidrar därmed till att filmbranschens kreatörer väljer
Stockholmsregionen som inspelningsplats. Även dialog med tillväxt- och
regionplanenämnden bör ske i detta syfte.
Verksamhetens vision och mål
Bolagets vision är att befästa Stockholm som en attraktiv och konkurrenskraftig filmregion i Europa. Bolagets mål är också att utveckla filmen
och den rörliga bildens roll och infrastrukturen för inspelningar i
Stockholmsregionen.
Film är både en av vår tids mest betydelsefulla konstformer och en central del
av de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Målet är att bolagets
investeringar i filmproduktion sammantaget ska kunna tjäna och spegla båda
inriktningarna, tillsammans eller var och en för sig. Bolaget ska också fortsätta
att utveckla regionens framgångsrika talangutveckling och skapa bättre
förutsättningar för dess talanger att spela in sina produktioner i Stockholm.
Stockholm har potential att växa som en attraktiv filmregion i Europa och
målet är att Stockholmsregionen ska upplevas som filmvänlig. Region
Stockholm och Stockholms stad ska genom sitt samarbete på filmområdet
aktivt medverka till att skapa goda förutsättningar för filmspelningar genom
att ge bra service och ha enkla regler för tillståndsgivning, åtkomst till
regionen och stadens lokaler med mera.
Verksamhetsuppdrag
Bolagets uppdrag är att stödja och investera i produktion av film och TV-serier
i Stockholms län i samverkan med länets kommuner, andra närliggande
regioner och det privata näringslivet. Till bolagets verksamhet hör även att i
Stockholms län arbeta med utvecklingsfrågor gällande film, TV och nya
medier.
Bolaget ska genom sin verksamhet skapa goda förutsättningar för utveckling
och inspelning av film och TV-serier i regionen genom samproduktion,
talangutveckling, facilitering, nätverksbyggande och information. Film
Stockholm AB ska också främja kompetens-, branschutveckling och
innovation avseende film- och medieverksamheter i regionen.
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Bolaget ska utgöra ett dotterbolag till Region Stockholms helägda bolag
Landstingshuset i Stockholm AB och ha ett nära och formaliserat samarbete
med Stockholms stad. Tyngdpunkten i detta samarbete ligger på att optimera
de resurser som idag går till film-/TV-produktion och talangutveckling i
regionen. Samverkan ska också ske med andra offentliga parter, kommuner,
närliggande regioner och det privata näringslivet i syfte att ytterligare bredda
finansieringen och öka kompetensen inom sektorn.
I syfte att värna kontinuitet för filmbranschen i Stockholmsregionen avser
förvaltningen att i ett senare skede – om så ekonomiskt och juridiskt är möjligt
– överväga om de tillgångar som nuvarande, men under avveckling,
filmproduktionsaktör Film Capital Stockholm AB äger kan utgöra en tillgång
för Bolaget och i så fall föreslå åtgärder.
Bolaget föreslås vara en av regionens egenprofilerade verksamheter med
möjlighet att utveckla en egen varumärkesplattform. För att tydliggöra
tillhörigheten till Region Stockholm ska bolaget tydligt markera att den är en
del av Region Stockholm enligt gällande regelverk för egenprofilerad
verksamhet.
Tidigare beslut
Efter att samtal med Stockholms stad förts sedan juni 2019 kunde
kulturnämnden vid sammanträdet den 15 april 2020 besluta en inriktning för
utvecklingen av stödet till filmproduktion i Stockholmsregionen.
Kulturnämnden beslutade då att Region Stockholm ska ingå ett nytt samarbete
tillsammans med Stockholms stad avseende stöd till filmproduktion och att
kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för beslut om
bolagsbildning.
Bolagets hemvist
I enlighet med regionens anvisningar för bolag kommer bolaget att vara helägt
av Landstingshuset i Stockholm AB som ett dotterbolag.
Enligt förslag till ändring av reglemente (bilaga 5) ska kulturnämnden följa
verksamheten i Bolaget inom ramen för nämndens ansvar för Region
Stockholms verksamhet inom kulturområdet.
Bolagets ekonomi
Bolagets syfte är inte att vara vinstdrivande.
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Verksamheten finansieras genom ett årligt anslag. Enligt samverkansavtal
med Stockholms stad tillkommer ytterligare verksamhetsmedel som främst
går till stöd till filmproduktion.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden eller
Region Stockholm. Förändringen genomförs inom befintlig ram.

Eva Bergquist
Förvaltningschef
Torbjörn Neiman
Avdelningschef

Beslutsexpediering




Styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB för vidare beslut i
regionstyrelsen och regionfullmäktige
Tillväxt- och regionplanenämnden
Stockholms stad, stadsledningskontoret och kulturförvaltningen

Bilagor: Bil-2-Bolagsordning-Film-Sto-forslag-200602, Bil-3-Ägardirektiv-Film-Sto-forslag-200602,
Bil-4-Rörelseöverlåtelseavtal-Film-Sto-200602, Bil-5-LS 2018-0731 Reglementen för regionstyr, Bil6-Kulturnamndens-beslut-200415, Bil-7a-BESLUT-Stockholm-Kulturnamnd-200421, Bil-7b-UnderlagStockholm-kulturforvaltning-200421, Bil-8-Stockholmsregionen-och-filmen-april-2020

Page 9 of 139

Kulturförvaltningen

DOKUMENT
2020-06-02

Diarienummer:
KN 2020/605

Handläggare:
Torbjörn Neiman

Bolagsordning Film Stockholm AB
Denna bolagsordning har antagits på (extra) årsstämma 2020-xx-xx samt godkänts av regionfullmäktige xxxx-xx-xx, § xx (Dnr)
I enlighet med tjänsteutlåtandet har tre namnförslag tagits fram. Film Stockholm AB är det förslag som har högst prioritet.
§1
Firma
Bolagets firma är Film Stockholm AB.
§2
Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
§3
Verksamhet
Bolagets verksamhet är att investera i produktion av film och TV-serier i
Stockholms län och i samverkan med länets kommuner, andra närliggande
regioner och det privata näringslivet. Till bolagets verksamhet hör även att i
Stockholms län arbeta med utvecklingsfrågor såsom talangutveckling, facilitering, marknadsföring och kommissionär verksamhet gällande film, TV och nya
medier.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare och
regionfullmäktige i Region Stockholm. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i
ägarens ställe.
§4
Ändamål med verksamheten
Bolagets huvudsakliga syfte är att stödja filmproduktion i Stockholmsregionen
både utifrån ett näringspolitiskt och kulturpolitiskt perspektiv samt att befästa
regionen som attraktiv inspelningsplats.
Bolaget syfte är vidare att skapa goda förutsättningar för utveckling och inspelning av film genom samfinansiering, talangutveckling, facilitering, nätverksbyggande och information. Dessutom ska bolaget främja kompetens-, branschutveckling och innovation avseende film- och medieverksamheter i regionen.

Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
Fax: 08-123 378 09
E-post: registrator.kultur@sll.se
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Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen

§5
Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda fullmäktige i Region Stockholm möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas.
§6
Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

§7
Antalet aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 100 och högst 400 aktier.
§8
Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och maximalt sju (7) ledamöter.
Styrelsen utses av Region Stockholms fullmäktige.
Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§9
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Region Stockholms fullmäktige ska utse minst 3 (tre) och högst 7 (sju) lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer väljs för en tid motsvarande mandatperiodens
längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 11
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom fysiskt eller elektroniskt
brev tidigast fem och senast två veckor före bolagsstämman.
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§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn
10. Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och lekmannarevisor då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Stockholm äger rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Region Stockholms
regionfullmäktige.
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Ägardirektiv för Film Stockholm AB
I enlighet med tjänsteutlåtandet har tre namnförslag tagits fram. Film Stockholm AB är det förslag som har högst prioritet.

1

Syfte och övergripande mål

1.1

Bolagets syfte och verksamhet

Bolagets verksamhet är att investera i produktion av film och TV-serier i
Stockholms län och i samverkan med länets kommuner, andra närliggande
regioner och det privata näringslivet. Till bolagets verksamhet hör även att i
Stockholms län arbeta med utvecklingsfrågor såsom talangutveckling, facilitering, marknadsföring och filmkommissionär verksamhet gällande film, TV och
nya medier.
Bolaget ska marknadsföra Stockholmsregionen som inspelningsplats samt facilitera och praktiskt underlätta för inspelningar som sker inom regionen. Bolaget ska också främja kompetens-, branschutveckling och innovation avseende film- och medieverksamheter i regionen.
Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.
Bolaget ska utgöra ett dotterbolag till Region Stockholms helägda bolag Landstingshuset i Stockholm AB och ha ett nära och formaliserat samarbete med
Stockholms stad. Tyngdpunkten i detta samarbete ligger på att mer resurser
går till film-/TV-produktion och talangutveckling i regionen, kopplat till ett vidare audiovisuellt och kulturellt landskap. Samverkan ska också ske med
andra offentliga parter och det privata näringslivet i syfte att ytterligare bredda
finansieringen och stärka sektorn.
1.2

Verksamhetens vision och mål

Bolagets vision är att befästa Stockholm som en attraktiv och konkurrenskraftig filmregion i Europa. Bolagets mål är också att utveckla filmen och den rörliga bildens roll och infrastrukturen för inspelningar i Stockholmsregionen.

Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
Fax: 08-123 378 09
E-post: registrator.kultur@sll.se
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Film är både en av vår tids mest betydelsefulla konstformer och en central del
av de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Målet är att bolagets investeringar i filmproduktion sammantaget ska kunna tjäna och spegla båda inriktningarna, tillsammans eller var och en för sig. Bolaget ska också fortsätta att
utveckla regionens framgångsrika talangutveckling och skapa bättre förutsättningar för dess talanger att spela in sina produktioner i Stockholm.
Stockholm har potential att växa som en attraktiv filmregion i Europa och målet är att Stockholmsregionen ska upplevas som filmvänlig. Region Stockholm
och Stockholms stad ska genom sitt samarbete på filmområdet aktivt medverka till att skapa goda förutsättningar för filmspelningar genom att ge bra
service och ha enkla regler för tillståndsgivning, åtkomst till regionen och stadens lokaler med mera. Filmen är viktig utifrån ett näringsperspektiv men för
både bolagets ägare Region Stockholm och dess samverkanspart Stockholms
stad är filmen också en prioriterad konstart.

2

Specifika ägardirektiv för Bolaget

Förutom dessa specifika ägardirektiv finns generella ägardirektiv som gäller
för Region Stockholms alla bolag. Både de generella och specifika ägardirektiven ska antas på bolagets stämma.
2.1

Bolagets uppdrag

Bolaget ska i samverkan med Stockholms stad och på sikt också tillsammans
med övriga kommuner i länet, med andra närliggande regioner, näringsliv,
bransch och andra relevanta aktörer, delta i investering i produktion av film
och TV-serier samt attrahera produktioner till Stockholm genom filmkommissionsarbete. Investeringarna ska huvudsakligen dedikeras till film- och TVproduktioner som genomförs i Stockholm eller produceras av regionala produktionsbolag och/eller upphovspersoner.
Verksamheten kan bedrivas på flera sätt; samfinansiering, talangutveckling,
kommissionär verksamhet och andra arbetssätt som förstärker strukturer för
och incitamenten till filmproduktion inom regionen. Även fortbildnings- och
annan utvecklingsverksamhet kan också bedrivas. Bolaget ska vara en samlande aktör för filmen i regionen och ska bland annat genom sin kommunikation och webb erbjuda en tydlig väg in till filmbranschens olika delområden.
Detta i samverkan med Stockholms stad, Region Stockholms kulturförvaltning
och länets övriga kommuner.
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Bolagets uppdrag är att investera i filmer och TV-serier med konstnärlig och
regional angelägenhet som speglar regionens befolkning och mångfald av berättelser. Vidare är bolagets uppdrag att investera i produktioner som skapar
fler arbetstillfällen, generar regionala skatteintäkter och som kan bidra positivt
till besöksnäringen samt bilden av Stockholmsregionen.
2.2

Direktiv för verksamheten

Följande direktiv ger Bolaget dess operativa inriktning och uppdrag:
•

Bolagets huvuduppdrag är att verka för att filmproduktioner och TVserier genomförs i Stockholm och att stärka och bidra till utvecklingen
av och infrastrukturen inom filmen och den audiovisuella industrin i
regionen. Detta ska ske genom, samproduktion, talangutveckling och
investering av kapital och andra resurser i filmer som genomförs i
Stockholm eller av regionala produktionsbolag samt genom filmkommissionsverksamhet.

•

Bolaget ska arbeta för att maximera det regionala utfallet av filmproduktion och TV-serier i form av spendering av kapital i Stockholm, nationell och internationell uppmärksamhet samt ökad tillväxt i den
audiovisuella industrin i länet.

•

Genom filmkommissionsverksamheten ska bolaget marknadsföra
Stockholm om inspelningsplats och främja lokala produktionsbolags
möjligheter till internationellt handelsutbyte. Detta ska främst ske genom marknadsföringsinsatser, rådgivning och förmedling av regional
kompetens samt förmedling av internationella kontakter.

•

Bolaget ska verka i nära samarbete med den regionala filmbranschen
men också samverka med nationella och internationella nätverk som
syftar till att stärka bolagets möjligheter att genomföra huvuduppdraget och stärka sektorn.

•

Bolaget ska tillsammans med Stockholms stad, Region Stockholm och
övriga kommuner i länet utveckla samverkansformerna i syfte att optimalt nyttja gemensamma resurser.

•

Initiativ till gemensamma satsningar och till gemensamt deltagande i
evenemang, näringslivsarrangemang och projekt kan komma från både
Bolaget och ägaren.

•

Bolaget ska successivt stärka samverkan med näringslivet i syfte att öka
näringslivets engagemang i verksamheten.
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•

Bolaget ska verka för att främja filmkultur och filmpedagogisk verksamhet i samverkan med Region Stockholms kulturnämnd och i dialog
med länets kommuner och branschaktörer.

•

Bolaget ska tillse att jämförelser med annan likvärdig verksamhet nationellt regelbundet genomförs och redovisas.

•

Bolaget ska tillse att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.

•

Bolaget föreslås vara en av regionens egenprofilerade verksamheter
med möjlighet att utveckla en egen varumärkesplattform. För att tydliggöra tillhörigheten till Region Stockholm ska bolaget tydligt markera
att de är en del av Region Stockholm enligt gällande regelverk för egenprofilerad verksamhet.

Uppdragsmål från regionfullmäktige

Mål 1: Bolaget ska stödja filmer och TV-serier som har en konstnärlig och regional angelägenhet och bidra positivt till utvecklingen av filmkonsten i länet.
Mål 2: Bolaget ska maximera det regionala utfallet av produktionsmedel i form
av spendering i Stockholmsregionen samt skapa bättre förutsättningar för finansiell samverkan gällande filmproduktion med andra finansiärer från kommuner, regioner och det privata näringslivet.
Mål 3: Bolaget ska genom filmkommissionär verksamhet marknadsföra Stockholmsregionen som inspelningsplats samt facilitera och praktiskt underlätta
för inspelningar som sker inom regionen.
Mål 4: Bolaget ska i nära samverkan med Region Stockholms kulturnämnd
och kulturförvaltning delta i dialogen med kommuner gällande film- och kulturpolitiska frågor.
Mål 5: Bolaget ska bidra till en ökande ekonomisk samverkan med andra lokala, regionala och statliga/nationella parter och nätverk för att skapa bättre
förutsättningar för filmen i regionen och Sverige.
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Budget

Bolagets syfte är inte att vara vinstdrivande utan ska i bolagsform vara stödjande och utvecklande för filmproduktion och filmutveckling i Stockholmsregionen.
Verksamheten finansieras genom ett årligt anslag. Enligt samverkansavtal
med Stockholms stad tillkommer dessutom verksamhetsmedel som främst ska
gå till stöd/investeringar i filmproduktion.
2.5

Bolagets verksamhet regleras genom;
a) gällande lagstiftning
b) gällande bolagsordning
c) gällande ägardirektiv

Bolaget ska verka och sträva efter hållbar utveckling inom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet.
2.6

Verksamhetsplanering och budget

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget för det närmaste räkenskapsåret utifrån detta ägardirektiv.
Verksamhetsplan och budget, grundat på vid varje stämma antaget ägardirektiv, ska delges kulturnämnden inför kommande års verksamhet senast (datum)
Vid verksamhetsplanering och budgetarbete ska mätbara mål preciseras.
Ekonomiska förhållanden och informationsskyldighet
Styrning av Bolaget utövas genom dessa ägardirektiv efter beslut på bolagets
årsstämma.
Kulturnämnden äger rätt att ta del av information och handlingar rörande bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska hålla kulturnämnden väl informerat
om sin verksamhet.
Det åligger Bolaget att till ägarna och kulturnämnden snarast översända:
a) protokoll från årsstämma, eventuell extra stämma och styrelsesammanträden
b) bolagets verksamhetsplan och budget inklusive intern kontrollrapport
med risk- och konsekvensanalys
c) bolagets årsredovisning och delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) annan information som är relevant och av betydelse

Page 17 of 139

6 (6)
DOKUMENT
2020-06-02

Diarienummer:
KN 2020/605

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad årsredovisningslagen
stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats.
Bolaget ska årligen, genom behörig ställföreträdare, vid lämpligt tillfälle informera om och besvara frågor om bolagets verksamhet.
2.7

Övrigt

Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra
vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på årsstämma eller extra stämma i Bolaget.
Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet. Det blir också ett
ansvar för revisorer och lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion
till Bolaget följs vid fullgörande av Bolagets förvaltning.
Bolaget ska följa av regionfullmäktige fastställda policydokument.
Inom ramen för vad som följer av ägardirektiven är det Bolagets styrelse som
ansvarar för att Bolaget utvecklas på bästa sätt.
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FÖRSLAG 2020-06-02

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL
Detta rörelseöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”)
träffats
MELLAN:
1)

Region Stockholm, org.nr 232100–0016, (”Säljaren”); och

2)

Huddinge Universitetssjukhus AB (under namnändring till Film
Stockholm AB), org.nr 556574–4520, (”Köparen”).

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig
som ”Part”.

1

ÖVERLÅTELSE

1.1

Säljaren bedriver genom Kulturförvaltningen verksamhet med att
investera i produktion av film och TV-serier i Stockholms län samt
arbeta med utvecklingsfrågor gällande film, TV och nya medier
(”Rörelsen”).

1.2

Säljaren överlåter härmed Rörelsen till Köparen och Köparen
förvärvar härmed Rörelsen från Säljaren enligt villkoren i detta
Avtal.

1.3

I Rörelsen ingår följande tillgångar och rättigheter (”Tillgångarna”):
a) samtliga inventarier och annan utrustning som används i
Rörelsen som har förtecknats i Bilaga 1.3 (a),
b) samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Säljarens befintliga
avtal och bindande offerter som hör till Rörelsen som har
förtecknats i Bilaga 1.3 (b),
c) samtliga immateriella rättigheter förtecknade i Bilaga 1.3 (c)
samt annan teknisk och kommersiell know how som används i
Rörelsen, samt
d) kundregister, leverantörsregister, marknadsföringsmaterial,
bokföringsmaterial och all annan teknisk, kommersiell och
juridisk information som är hänförlig till Rörelsen.
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1.4

Parterna är överens om att överlåtelsen av Rörelsen innebär en
övergång av verksamhet i enlighet med lagen om
anställningsskydd. Samtliga anställda i Rörelsen, vilka inte är
uppsagda eller har sagt upp sig, är förtecknade i Bilaga 1.4
(”Personalen”), vilken upprättas senast per Tillträdesdagen.
Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtal
avseende de ur Personalen vars anställnings-förhållanden övergår
till Köparen ingår i förvärvet av Rörelsen. Parterna förbinder sig att
verka för att Personalen tar anställning hos Köparen. De ur
Personalen som inte vill övergå i anställning hos Köparen ska
kvarstå i anställning hos Säljaren och Köparen har inget ansvar för
sådan kvarstående Personal.

2

KÖPESKILLING

2.1

Köpeskillingen för Rörelsen är en (1) krona (”Köpeskillingen”).

2.2

Kostnader för och intäkter från Rörelsen för tiden före
Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Säljaren. Kostnader
och intäkter för tiden från och med Tillträdesdagen belastar
respektive tillkommer Köparen.

3

TILLTRÄDE

3.1

Köparen ska tillträda Rörelsen den 2021-01-01 dag
(”Tillträdesdagen ”). På Tillträdesdagen ska följande åtgärder
vidtas.

3.2

Säljaren ska överlämna sådana Tillgångar som fysiskt kan
överlämnas samt nödvändiga handlingar för att Köparen ska
kunna fullfölja förvärvet av Rörelsen och Tillgångarna och för att
äganderätten till Tillgångarna ska övergå på Köparen.

3.3

Köparen ska betala Köpeskillingen till av Säljaren anvisat konto.

4

SÄLJARENS GARANTIER

4.1

Säljaren lämnar följande garantier.

4.2

Överlåtelsen av Rörelsen enligt Avtalet står inte i strid med lag,
författning, Säljarens bolagsordning, konsortialavtal, optionsavtal
eller gåvor.

2
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4.3

Säljaren har full äganderätt till Tillgångarna och Tillgångarna är fria
från optionsrätt, panträtt eller andra begränsande rättigheter.

4.4

Vid brister i ovanstående garantier, ska Säljaren ersätta Köparen för
de kostnader som bristerna medför, bland annat för skadestånd
som Köparen måste betala till tredje man och för Köparens
kostnader för att köpa Tillgångar som ägs av tredje man.

5

ANSVARSFRISKRIVNING
Rörelsen säljs i befintligt skick. Utöver garantierna i punkt 4 ovan,
tar Säljaren inte på sig något ansvar för fel, rådighetsfel eller
rättsliga fel. Säljaren lämnar inga garantier beträffande några
förhållanden i Rörelsen. Säljaren tar inte på sig något ansvar för att
de uppgifter Köparen lagt till grund för sitt köpbeslut är korrekta.
Köparen är medveten om att Säljaren inte tar på sig ansvar. Säljaren
har möjliggjort för Köparen att göra de undersökningar som
Köparen anser är nödvändiga mot bakgrund av att Säljaren inte tar
på sig något felansvar. Detta innebär att Köparen inte kan göra
gällande några påföljder mot Säljaren på grund av fel, utöver vad
som följer av garantiåtagandet i punkt 4 ovan. Köparen har alltså
inte – utöver vad som följer av punkt 4 ovan - rätt till fullgörelse,
avhjälpande, hävning, prisavdrag, skadestånd eller någon annan
påföljd.

6

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

6.1

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

6.2

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras
genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första
instans.
_____________________________

Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var
sitt.
Stockholm den ___________________________ 2020

3
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Kulturförvaltningen, Region
Stockholm

Huddinge Universitetssjukhus AB (under
namnändring till Film Stockholm)

_________________________
[Behörig firmatecknare]

_________________________
[Behörig firmatecknare]

4
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Bilaga 1.3 (a),

SAMTLIGA INVENTARIER OCH ANNAN UTRUSTNING
SOM ANVÄNDS I RÖRELSEN
1)

Filmutrustning

•

Manfrotto stativ, 525/503

•

Sennheiser K6 matarmodul, 2 st

•

Sennheiser ME66 mikrofon, 2 st

•

Rycote Softie + pistolhandtag (+päls), 2 st

•

LWS EQ 106 K6/ME66, 2 st

•

Petrol PCCB-2-PET väska

•

Sony MDR-V150 Hörlurar, 2 st

•

Sony NP-F970 kamerabatteri

•

Sony NP QM91 kamerabatteri

•

Sony VCL-HG0862K lins

•

LWS G-5 mikbom, 2 st

•

Sennheiser EW-112P, trådlöst myggkit, 2 st inkl. Sändare,
Mottagare, Mygga m klämma, XLR-tele, teleplugg

•

Petrol PCCB-1N-PE kamväska

•

Sennheiser XLR-kabel

•

Blackmagic Intensity

•

Edirol MA-15D ljudmonitorer

•

Belysningsstativ LM-2400, 2 st

•

Manfrotto 503HDC väska

•

Sennheiser ME64 njuremik

•

Hähnel 103 Sony laddare

5
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•

Manfrotto 503HDC väska

•

Sennheiser K6 matarmodul, 1 st

•

Sennheiser ME66 mikrofon, 1 st

•

Rycote Softie + pistolhandtag (+päls), 1 st

•

LWS EQ 106 K6/ME66, 1 st

•

Petrol PCCB-1N-PE kamväska

•

Sony VCL-HG0862K lins

•

LWS G-5 mikbom, 1 st

•

Sennheiser XLR-kabel

•

Litepanels Litepanel Micro

•

Letus Elite DOF Adapter, Letus Elite Cine Bundle Lens Case

•

Mattebox 450 Swing Away

•

Side wings for MB 450

•

Chrozisel DV Studio Rig

•

Chrozisel Focus Drive DV Studio Rig

•

Chrozisel Step Down Ring 110 - 80 mm

•

Cambag Single III, EX3

•

System6SB/2D

•

Sennheiser trådl. myggkit ink. ME4

•

Sennheiser mygghållare vändbar (2st)

•

Sennheiser K6 Grundmodul 1,5V 12-48 V

•

Sennheiser ME66 Short Gun huvud till K6

•

Sennheiser MZW 66 Puffskydd till ME66

•

Sennheiser HD25 SP II

6
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•

Rycote Shorthair softie for K6 ME66

•

inkl. Canon ögonmussla EG

•

Canon skyddslock

•

Canon kamerarem

•

Canon batteriladdare LP-E6E

•

Canonnätkabel

•

Canon Stereo-av-kabel

•

Canon batteri LP-E6

•

HDMI - Mini HMI 1,5 m

•

Camrade Cambag Single III

•

Sandisk Minneskort Compact Flash 16GB 60 mb/s

•

Sandisk Minneskort Compact Flash 16GB 60 mb/s

•

Minneskortläsare för Compact Flash kort

•

Canon Batteri LP-E6 till Eos 5D II / 7D

•

Canon Batteri LP-E6 till Eos 5D II / 7D

•

LitePanel Noga Arm 8,3"

•

Swedish Chameleon #1Rev2 ink. basplatta och basroddshållare,
Axelstöd av aluminium och nylonklädd dämpning,
Kuggremsdriven followfocus inklusive 2st kuggremmar, en small
och en medium, 15mm rods 2×25cm 2×20cm 1×38cm, Stativplatta,
Snabbfäste fråm Velbon, Handtag vara av det ena har inbyggd IRremote för start / stopp av canon DSLR, Midjestöd. tar bort all vikt
från armarna, Bärhandtag, Länk för 2st 15mm rods. för justering av
kamerans position till ögat, Allt kommer packat i en fukt,damm och
slagtålig plastväska med specialanpassad inredning.

•

"Swedish Chameleon Extend#1 Rods 2x4cm 2x27cm, Länk för 2st
15mm rods, lång variant, Linsstöd för långa gluggar med stativfäste

7
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eller fäste för monitor / tillbehör. Extra kuggremmar 2st small, 2st
medium. Extra vred 4st vred"
•

Zoom Handy Recorder H4N

•

Canon Digitalkamera system Eos 60D kamerahus inkl. Canon
ögonmussla EG

•

Canon skyddslock

•

Canon kamerarem

•

Canon batteriladdare LP-E6E

•

Canonnätkabel

•

Canon Stereo-av-kabel

•

Canon batteri LP-E6

•

Canon Batteri LP-E6 till EOS 60D, 3 st

•

Sandisk Kortläsare USB2.0 READ

•

Canon Objektiv EF 24/2,8 USM

•

Canon Objektiv EF 50/1,4 USM

•

Sachtler System FSB 4 (kamerastativ)

•

Cineroid EVF - EVF4Le

•

Cineroid HDMI cable

•

Cine Arm DG Kit 1/4" till Skofäste

•

Travel Mate Handy 1- Ryggsäck

•

HandyRecorder Zoom H4n NEXT

•

Sennheiser EW122-P G3-G

•

Sennheiser Grundmodul K6, 1,5V / 12-48V

•

Sennheiser Mikrofonmodul till K6, ME-66 Supernjure

8
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•

Sennheiser Vindskydd MZW-66

•

Rycote S-Serie 375 kit - Zeppelinare

•

Lightwaveaudio Mikrofonbom LBP/A-5

•

Cordial Mikrofonkabel 5 meter, XLR hona – XLR hane

•

Sennheiser HD25-1 II

•

Tygwrap - Mygga

•

Motljusskydd ES-72 II till EF 24/2,8

•

Motljusskydd ES-71 II till EF 50/1,4

•

Rycote Vindskydd, Softies diameter 21-22mm

•

VitaPower Sony 7,2V 7800mAh, 3 st

•

Battery Charger (Sony)

•

Canon Digitalkamera system Eos 60D kamerahus, inkl. Canon
ögonmussla EG, Canon skyddslock, Canon kamerarem, Canon
batteriladdare LP-E6E, Canonnätkabel, Canon Stereo-av-kabel,
Canon batteri LP-E6

•

Canon Batteri LP-E6 till EOS 60D, 3 st

•

Sandisk Kortläsare USB2.0 READ

•

Canon Objektiv EF 85/1,8 USM

•

Canon Objektiv EF 50/1,4 USM

•

Sachtler System FSB 4 (kamerastativ)

•

HDMI - Mini HDMI

•

Cine Arm DG Kit 1/4" till Skofäste

•

Travel Mate Handy 1- Ryggsäck

•

HandyRecorder Zoom H4n NEXT

•

Sennheiser EW122-P G3-G

9
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•

Sennheiser Grundmodul K6, 1,5V / 12-48V

•

Sennheiser Mikrofonmodul till K6, ME-66 Supernjure

•

Sennheiser Vindskydd MZW-66

•

Rycote S-Serie 375 kit - Zeppelinare

•

Lightwaveaudio Mikrofonbom LBP/A-5

•

Cordial Mikrofonkabel 5 meter, XLR hona – XLR hane

•

Sennheiser HD25-1 II

•

Tygwrap - Mygga

•

Motljusskydd ES-68 II till EF 85/1,8

•

Motljusskydd ES-71 II till EF 50/1,4

•

Rycote Vindskydd, Softies diameter 21-22mm

•

DVTec Extreme Deluxe, 2 st

•

Follow Focus -DV TEC, 2 st

•

Sennheiser EW122-P G3-G, 3 st

•

Travel Mate Handy 1- Ryggsäck

•

Tygwrap – Mygga, 3 st

•

Sandisk Extreme SDHC 32GB, 7 st

•

Cine Arm DG Kit Litepanel

•

Canon Objektiv EF85/1,8

•

Canon Objektiv EF24/2,8

•

Sennheiser Microphone Clamp, 2 st

•

Sennheiser Video camera mount, 3 st

•

LitewaveAudio Bom LBP/A-5

•

Canon C100 S/N 613520100695
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•

SC3: Matte Box

•

SC3: Large Shoulder Kit

•

Systen FSB 4

•

Battery LP-E6 Canon 5/7D, 6 st

•

Sennheiser HD-25-I II, 3 st

•

Sandisk Extreme SDHC 32, 2 st

•

1x1 LS Bi Color, 2 st

•

Compact Stand, 2 st

•

Battery Litepanel 25V 100W, 2 st

•

1x1 2-lite soft case

•

XLR/XLR mick-kabel 5m, 2 st

•

Sennheiser Grund Mod K6

•

Sennheiser Mikrofon K6

•

Batteri Canon C100

•

Apple Mac Pro- Tower

•

Canon XA-10, 5 st

•

Sennheiser MKH 416 P48 U3

•

DPA Mygga d:screet 4060 svart 4 st

•

Canon EOS 80D Kamerahus

•

Sennheiser EW122-P G3-G Myggkit 2 st

•

Batteri FT-BP195 Fanton V-mount 4 st

•

Canon Kamerabatteri BP-A30 2 st

•

Sony Kamerabatteri NP-FW50 2 st

•

Zoom Handy Recorder H6
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•

8Sinn Cage till Sony A7R II / A7S II

•

Farseeing Nätdel/batteriladdare V2 för V-mount batterier

•

Aputure LED-belysning Amaran AL-H198C Dimbar 2 st

•

Canon c300 kamerahus

•

Shogun Inferno extern recorder 2st

•

Sony A7S II kamerahus

•

Canon EF Prime Bundle CN-E24/50/135

•

Samsung SSD 1TB 850 EVO basic 2 St

•

Lastolite Reflexskärm 75cm Sunfire/vit

•

Belysningsstativ luftbromsat VC8008K 2 St

•

Atomos Accessory kit 2 St

•

Metabones EF to E mount adapter

•

Litepanels Astra 6X Bi-Color 2 Styck

•

Litepanels Väska för 2 st Astra

•

Litepanels DoPchoice Snapbag Softbox for Astra 1x1 2 Styck

•

Litepanels Batteriplatta V-mount till Astra 1x1 2 Styck

•

DJI Ronin Gimbal

•

Macbook Pro 2,7 GHz Intel core i7, 6 st

•

LaCie Rugged 1TB Hårddisk 6st

•

Canon EOS C500 Mark II EF

•

Canon CN-E85/1,3 T L F, EF-mount

•

Kamerabatteri BP-A60 2st

•

Delkin Minneskort CFexpress 1.0 128GB

•

Peli Väska 1510
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•

Litepanels GEMINI LED PANEL 2st

•

Litepanels GEMINI DUAL BATTERY BRACKET V- Mount

•

Canon CN-E35/1,5T, L F, EF-mount

•

Snapbag Softbox for Gemini 2x1 LED Panel 2st

•

Barn Doors for Gemini 2x1 LED Panel 2st

•

Anvil Style Road Case for Gemini Fixture with Yoke 2st

•

Bebob V-mount batteri, micro 14,4V/98Wh/6,8Ah 4st

•

Bebob Laddare Rouge för V-lock batteri 2st

•

Sigma 50mm f/1,4 DG HSM Art till Canon

•

Nisi UV-filter Pro Nano HUC 77 mm 2st

•

Canon EF 70-200mm f/2,8L IS III USM

•

Canon EF 24-70mm f/2,8L II USM

•

Nisi UV-filter Pro Nano HUC 82 mm

•

Dji Ronin-S

•

NEC PA803U inkl. NP13ZL Projektor med optik

•

Kingpin FFS600-16:9 Filmduk

•

Yamaha BD- Blueray spelare

•

Kramer Tavor 6.0 Ljudanläggning

2)

Möbler och annan utrustning

•

Ett större elliptiskt mötesbord

•

9 mötesstolar IKEA

•

Ca 40 enklare mötesstolar IKEA

•

Höga barstolar, 3 st
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•

Höga bord, 2 st

•

Hopfällbara bord, 7 st

•

Åtta IKEA höj- och sänkbara kontorsbord

•

Tio ergonomiska kontorsstolar

•

Sju bokhyllor IKEA/Kinnarps

•

Två lagerhyllor i metall (Bauhuas)

•

Sex låga fåtöljer IKEA

•

Tre soffor IKEA

•

Två fåtöljer (okänt märke)

•

En soffa (okänt märke)

•

Diverse köksutrustning

3)

Datorer, programvaror, IT-system och tillbehör

•

Dell-datorer, bärbara 13 tum, 8 st

•

Dell-skärmar 1920x1080, 8 st

•

Dell U2515H 25 TUM, 4 st

•

Vägghängda bildskärmar (NEC 55 och 65 tum), 2 st

•

LCD-projektor, NEC P502H 1 st

•

Visningsduk Euroscreen, 105 tum, 1 st

•

Högtalare KRK Systems VXT8, 2 st plus subwoofer

•

Förstärkare Denon DN-A7100

•

Extron Hub – IN1604HD

•

Samsung Blueray

•

Tannoy monitorer Reveal 502, 4 st
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•

Mac Pro 2013 sn: F5KQN12GF9VN, 1 st

•

SERVER Sinology DS1817+

•

BARCO-fjärrsystem 2 st (plus två fjärrpuckar)

•

Adobe Premiere/Logic Keyboard, 2 st

•

Focusrite Ljudkort Scarlet
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Bilaga 1.3 (b),

SAMTLIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
ENLIGT SÄLJARENS BEFINTLIGA AVTAL OCH
BINDANDE OFFERTER SOM HÖR TILL RÖRELSEN
1)

Ingångna avtal med kommuner

•

Avtal med Botkyrka kommun gällande samarbete och finansiering
av Filmbasen 2020

•

Hyresavtal gällande Filmbasens lokaler i Botkyrka med
hyresvärden Subtopia AB

2)

Ingångna avtal med leverantörer

•

Mynewsdesk: Filmbasen/Film Stockholms upphandlade tjänst för
pressmeddelanden

•

Mailchimp: Film Stockholm och Filmbasens nyhetsbrev

•

One.com: mailadresser och server Filmbasen och STOCKmotion

•

KnowIT: server och drift Filmbasen.se samt Filmstockholm.se

•

Extrude AB: server och drift Stockmotion.se

•

HighTail: lagring och överföring av stora videofiler

•

CloudFlare: serverhosting/DNS av Filmbasen.se

•

Glesys: serverhosting/DNS av Filmbasen.se

•

NameISP: avtal gällande domänregistrering av Filmbasen.se

•

Google Analytics: konto för webbanalyser av www.filmbasen.se,
www.filmstockholm.se samt old.filmbasen.se

•

Konton för och genererat innehåll på Facebook, Instragram, Vimeo,
Youtube, Soundcloud gällande Film Stockholm, Filmbasen och
STOCKmotion.

3)

Försäkringsavtal med Gefvert AB
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•

Överlåtelse av försäkring på filmutrustningen angiven ovan i
Bilaga 1.3 (b). Sammanlagt försäkringsvärde 1 587 tkr och
årspremie vid överlåtelse angiven till 59 tkr.

4)

Avtal med produktionsbolag och enskilda filmare avseende stöd
till filmproduktion.

Säljaren har vid överlåtelsen inga framtida ekonomiska åtaganden genom de
tidigare produktionsavtal som upprättats till stödmottagande
produktionsbolag (nedan kallade producent), samtliga stöd är utbetalade
senast den 31 december 2020. Däremot har de stödmottagande producenterna
en del åtaganden visavi säljaren, som är relaterade till villkoren i avtalen, och
dessa överlåts till köparen att följa upp.
För producenten del innebär avtalen i allt väsentligt:
- att Producenten förbinder sig att skriftligen hålla Film Stockholm
informerad om finansieringen och produktionen av projektet och skall beakta
Film Stockholms synpunkter på produktionens genomförande och resultat. I
detta ingår att förevisa arbetskopia och slutgiltig version av filmen gärna före
filmens klippning låses.
- att Producenten är skyldig att skriftligen informera Film Stockholm om
framtida visning och spridning av filmen. I detta ingår även att underrätta
Film Stockholm om distributör(er) knyts till projektet efter avtalets
undertecknande.
- att Producenten skall kostnadsfritt tillställa leveransmaterial till Film
Stockholm senast 30 dagar efter filmens premiär enligt bifogad
leveransspecifikation i beslutsmailet.
- att Producenten kostnadsfritt skall förse Film Stockholm med
referenskopior av eventuellt informations- och pr-material.
- att Producenten ska tillse att Film Stockholm i alla sammanhang där
projektet presenteras krediteras som stödgivare.
- att Producenten är skyldig att skriftligen och i god tid informera Film
Stockholm om eventuella presskonferenser eller andra offentliga utspel om
projektet.

17
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Bilaga 1.3 (c)

SAMTLIGA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SAMT
ANNAN TEKNISK OCH KOMMERSIELL KNOW HOW
SOM ANVÄNDS I RÖRELSEN
1)

Varumärken och logotyper

Varumärkena Film Stockholm, Filmbasen, STOCKmotion och allt
marknadsföringsmaterial, grafisk profil, logotyper som hör till dessa.
2)

Hemsidor

Webbsidorna Filmstockholm.se, Filmbasen.se, STOCKmotion.se inklusive
dess källkod, innehåll och URL:er samt deras registererade användarkonton.
3)

Innehåll på andra plattformar

Genererat innehåll på Facebook, Instragram, Vimeo, Youtube, SoundCloud
gällande Film Stockholm, Filmbasen och STOCKmotion.
4)

Nyhetsbrev och Mynewsdesk

Film Stockholm och Filmbasens nyhetsbrev samt dessa prenumerantlistor.
Listorna tillhörande konton i Mynewsdesk för pressmeddelanden.
5)

Ansökningssystemet Abou

Kulturförvaltningen Region Stockholm har utvecklat ett ansökningssyste för
förvaltningens kulturstöd i samarbete med den externa tjänsten Abou.
Köparen äger genom överlåtelsen rätt att fortsatt använda sig av den
utvecklade tjänsten.
6)

Register

Köparen äger genom överlåtelsen rätten att överta samtliga övriga register
och listor som hanterats genom verksamheterna Film Stockholm, Filmbasen
och STOCKmotion.
7)

Marknadsföringsmaterial och bilder

Köparen äger genom överlåtelsen rätten att överta allt marknadsförings- och
informationsmaterial (inklusive bilder och filmer) som hanterats genom
verksamheterna Film Stockholm, Filmbasen och STOCKmotion.
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8)

Avtal gällande filmproduktioner

Köparen äger genom överlåtelsen rätt till att överta original eller kopior av
tidigare ingångna avtal.
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Reglemente med allmänna bestämmelser för
Region Stockholms nämnder
Regionstyrelse och övriga nämnder
1 § Med nämnd avses i detta reglemente samtliga nämnder, inklusive
regionstyrelsen.

Uppdrag och verksamhet
2 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning. Den ska inom sitt verksamhetsområde bereda
fullmäktiges ärenden och följa det fullmäktige – i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska
fullgöra, samt säkerställa att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet
3 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig, resurseffektiv och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning
samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar
4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning
eller förvaltningar, med undantag för förvaltningschef som anställs av
regionstyrelsen. Detta gäller även i de fall förvaltningen tillhandahåller
förvaltningsstöd till en annan nämnd. Nämnderna har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sin respektive verksamhet,
med undantag av de frågor som anges i 9 § i regionstyrelsens reglemente.

Behandling av personuppgifter
5 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Regionstyrelsen är också
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
6 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska redovisa hur den har uppfyllt och fullgjort de mål och
uppdrag som fullmäktige har givit i samband med tertialrapporter och
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årsbokslut. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av
regionstyrelsen.
Nämnden ska följa regionstyrelsens anvisningar avseende budgetering och
ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt redovisningsrutiner.
Nämnden ska fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.
Intern kontroll
7 § Nämnden ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Information och samråd
8 § Regionstyrelsen, övriga nämnder, samt region- och oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnderna erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar
inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda med varandra när deras verksamhet och ärenden
berör regionstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnderna beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
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Kallelse
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tio dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är
olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange
om utelämnande av handlingar har skett.
Sammanträde på distans
11 § Nämnden får inte sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Närvarorätt
12 § Ett regionråd med föredragningsskyldighet, regionstyrelsens
ordförande samt regiondirektören har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden. Ett regionråd, och regionstyrelsens ordförande får delta i
nämndernas överläggningar. Nämnden får därutöver medge ledamot av
regionstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att
lämna upplysningar. Även anställd i Region Stockholm och särskilt
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som
kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.
Mandattid
13 § Mandatperioden är ett år för andra nämnder än regionstyrelsen, vars
mandatperiod är fyra år. Valen till regionstyrelsen förrättas av det nyvalda
fullmäktige på det första sammanträdet under mandatperioden.
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Ordföranden
14 § Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. fastställa dagordning och kalla till sammanträde i enlighet med lag
och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda,
5. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det regionstyrelsens ordförande att under regionstyrelsen
1. ha uppsikt över Region Stockholms nämndförvaltning och bolag,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för Region
Stockholms utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten
i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan regionstyrelsen, övriga nämnder och
fullmäktige samt mellan Region Stockholm och Stockholms läns
kommuner och övriga regionala aktörer,
4. representera regionstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte regionstyrelsen bestämt
annat i ett särskilt fall.
Presidium
15 § Fullmäktige väljer nämndens presidium för den tid fullmäktige
beslutar. För regionstyrelsen ska presidiet bestå av ordförande, samt en
förste och en andre vice ordförande. För övriga nämnder ska presidiet bestå
av ordförande samt en eller två vice ordförande.
De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
16 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan
ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens
uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra
sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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Sekreterare
17 § Sekreterare i nämnderna utses av respektive nämnd på förslag av
ordföranden.
Förhinder
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare
eller annan anställd vid nämndens förvaltning. Sekreteraren eller annan ska
underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare
ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamot och
ersättare som under pågående sammanträde inställer sig för tjänstgöring
får ej inträda under pågående ärende utan först sedan ärendet avslutats.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den
ordning som har bestämts vid valet. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättarna i den ordning de tagits upp i protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt
eget parti.
Jäv och avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Yrkanden
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden
befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt
ett yrkande avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett
beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.
Reservation och särskilt uttalande
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet och senast dagen efter sammanträdesdagen.
En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt
uttalande). Anmälan om uttalandet ska göras innan sammanträdet
avslutas. En ledamot får göra ett särskilt uttalande även om ledamoten inte
har deltagit i avgörandet av ett ärende. I övrigt gäller beträffande ett särskilt
uttalande det som föreskrivs om reservation.
Protokoll
24 § Nämndens sekreterare för på ordförandens ansvar ett protokoll vid
varje sammanträde.
Protokollet justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som
nämnden bestämmer.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde justerar varje ledamot de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som ledamoten har lett.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och en ledamot.
Om nämnden beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett
förgående sammanträde bestämmer nämnden för varje sådant tillfälle hur
justeringen ska gå till.
Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder,
andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Fullständiga
protokoll ska tillställas revisorer.
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter, m.m.
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska
underrätta regionstyrelsen om ändringens innehåll.
Delgivningsmottagare
26 § Delgivning med nämnden sker med ordförande, förvaltningschef eller
annan anställd som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens
vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder
vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses
därtill.
Utskott och beredningar
28 §
Nämnden ska för de utskott som fullmäktige bestämt välja ledamöter och
ersättare till det antal som fullmäktige beslutat. Valen gäller för tid som
fullmäktige bestämmer. Regionstyrelsen beslutar om antalet ledamöter och
ersättare samt om mandattiden i de utskott regionstyrelsen själv inrättar.
Regionstyrelsen får inrätta ytterligare utskott och beredningar utöver de
som fullmäktige bestämt.
Inom ett utskott och en beredning väljer nämnden för den tid nämnden
beslutar bland utskottets respektive beredningens ledamöter en ordförande
och en eller två vice ordförande.
Om ordföranden i ett utskott eller en beredning på grund av sjukdom eller
av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får
nämnden utse en annan ledamot i utskottet respektive beredningen att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet eller beredningen, som inte
utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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Utskott och beredningar får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Den principiella ansvars- och beslutsfördelningen mellan nämnd och dess
utskott är att samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet ska avgöras av nämnden. Övriga frågor får
delegeras.

Särskilda bemyndiganden
29 § Beslut om internationellt bistånd enligt lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter får fattas av regionstyrelsen om biståndet uppgår
till högst 100 000 kronor för varje tillfälle.
30 § Varje nämnd får själv eller genom ombud föra Region Stockholms
talan i mål och ärenden som gäller nämndens verksamhetsområde.
31 § Annan nämnd än regionstyrelsen får besluta att i sin redovisning
avskriva Region Stockholms fordringar inom verksamhetsområdet till ett
belopp om högst 100 000 kronor för varje fordran.
Vad gäller regionstyrelsens möjlighet att avskriva Region Stockholms
fordringar gäller vad som sägs i regionstyrelsens reglemente.
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Reglemente för regionstyrelsen
För styrelsen gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Regionstyrelsens uppgifter
Allmänt om regionstyrelsens uppgifter
1 § Styrelsen är Region Stockholms ledande politiska förvaltningsorgan.
Den har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Stockholms
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda Region Stockholms verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrande dokument
för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på Region Stockholms
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725) och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Styrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att
en tydlig, resurseffektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls i
Region Stockholm.
Styrelsens övergripande uppgifter
3 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av Region Stockholms hela
verksamhet,
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2. ha uppsikt över övriga nämnders beslut samt över sådan
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller
enligt annan lag eller författning,
3. göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga
nämnder och andra myndigheter,
4. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
5. ansvara för dialog med övriga nämnder om mål och resultat,
6. anställa regiondirektör och besluta om instruktion för denne, samt
anställa nämndernas förvaltningschefer och bestämma
anställningsvillkor och därmed sammanhängande frågor,
inkluderande upphörande av anställning,
7. leda och samordna Region Stockholms
a. kontakter med länets kommuner, myndigheter och andra
aktörer i frågor som kräver ett samlat uppträdande från
Region Stockholm,
b. ekonomi-, verksamhets- och investeringsstyrning,
c. e-hälso-, digitaliserings- och innovationsarbete,
d. forskningsverksamhet,
e. miljö- och hållbarhetsarbete,
f. inköpsstrategier och -arbete,
g. krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och
informationssäkerhetsarbete,
h. övergripande internationella frågor,
i. kommunikationsverksamhet,
j. strategiska fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för de av Region
Stockholms angelägenheter som utförs av privata utförare,
9. definiera och beställa Region Stockholms gemensamma it-tjänster
samt samordna nämnders och bolags kontakter med gemensamma
it-leverantörer,
10. upprätta förslag till länsplan för transportinfrastruktur, följa upp
och vidareutveckla planen samt bereda ärenden med anknytning till
planen,
11. förhandla i frågor som rör uppgiftsfördelningen mellan Region
Stockholm, staten och kommunerna eller som kräver övergripande
bedömningar eller ett samlat uppträdande från regionen,
12. ansvara för Region Stockholms förtroendemannaregister,
13. avgöra hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas,
om inte fullmäktige har beslutat annat,
14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med kommunallagen,
15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
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Beslut rörande nämndernas verksamhet
4 § Styrelsen får fatta slutligt beslut när två nämnder är oense.
Styrelsen ska hålla fullmäktige underrättat om sådana beslut som har
fattats.
Företag och stiftelser
5 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som Region Stockholm helt eller delvis äger eller annars har intresse
i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för regionen,
2. ansvara för att beslut om bolagsordningar och ägardirektiv till
företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade genom att
framlägga dessa till fullmäktige,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande
de företag och stiftelser som Region Stockholm äger eller har
intresse i,
4. årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som Region Stockholm helt eller delvis äger under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
5. svara för att tillvarata Region Stockholms intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag
som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
6. nominera ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag.
Styrelsen ska även nominera ledamöter i andra juridiska personer
där regionen ska företrädas,
7. utse ombud som äger företräda Region Stockholm vid
bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata Region Stockholms intressen
vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande
sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i,
8. för Region Stockholms hel- och delägda bolag ansvara för
a. att samordna övergripande struktur-, utvecklings- och
organisationsfrågor,
b. att utveckla samspelet mellan bolagen avseende resultat- och
budgethållning, effektivitet och kvalitet,
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c. bevakning och samordning av Region Stockholms
ägarintresse,
9. för Region Stockholms helägda bolag ansvara för
a. att inhämta löpande rapportering om bolagens ekonomi och
produktion,
b. att utarbeta förslag till ägarpolicy och
bolagsstyrningsprinciper.
Kommunalförbund
6 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana kommunalförbund som Region Stockholm är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
7 § Styrelsen ska
1. ha hand om Region Stockholms medelsförvaltning och följa av
fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen
omfattar placering och upplåning av medel,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår
bland annat att,
a. förvalta Region Stockholms fasta och lösa egendom om det
inte åligger annan,
b. se till att Region Stockholms behov av försäkringsskydd är
tillgodosett,
c. ha hand om Region Stockholms förvaltning av
donationsfonder och donationsstiftelser och ska, om inte
annat föreskrivits, vid behov ansöka om permutation samt
besluta om mottagande av donationer till regionen,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen och
bestämma när övriga nämnder och Region Stockholms bolag senast
ska lämna sina budgetunderlag till styrelsen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser,
7. utfärda anvisningar avseende budgetering och ekonomi- och
verksamhetsuppföljning samt redovisningsrutiner.
Delegering från fullmäktige
8 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt,
2. justeringar i de budgetar som fullmäktige har fastställt,
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3. i mål och ärenden där styrelsen för Region Stockholms talan, med
för regionen bindande verkan, träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat
avtal,
4. avskrivning av Region Stockholms fordringar i de fall det inte har
uppdragits åt någon annan nämnd. Styrelsen har befogenhet att
avskriva fordringar inom det egna verksamhetsområdet samt
fordringar som inte överstiger 100 000 kronor inom hela regionens
verksamhetsområde,
5. yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet
behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med
berörd nämnd vid handläggning av yttrandet och kan även besluta
att överlåta åt annan nämnd att yttra sig på Region Stockholms
vägnar,
6. utredningsbeslut inför investeringar som inte ankommer på annan
nämnd.
Personal – övergripande arbetsgivarfrågor
§ 9 Styrelsen är Region Stockholms ledande arbetsgivarorgan.
Styrelsen ska
1. leda och samordna Region Stockholms personal- och lönefrågor,
2. följa de förhållanden som kan inverka på Region Stockholms
personal- och lönefrågor och hos nämnder och företag samt
myndigheter och organisationer göra de framställningar som är
påkallade,
3. fastställa en förhandlingsordning för Region Stockholm och
bestämma om nämndernas befogenheter att träffa kollektivavtal om
löner och andra anställningsvillkor för sina anställda,
4. ha det övergripande ansvaret för Region Stockholms strategiska
kompetensförsörjning,
5. vara pensionsmyndighet för nämnderna,
6. besluta om stridsåtgärder för nämnderna,
7. lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter om det bedöms lämpligt. Ett uppdrag får
dock inte omfatta att sluta sådana avtal som avses i 32 § andra
stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
8. godkänna medlemskap i annan arbetsgivarorganisation än Sveriges
Kommuner och Landsting.
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Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att Region Stockholms löpande förvaltning i övrigt sköts
lagenligt och resurseffektivt,
3. övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och
utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med
intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
4. övervaka att nämnders och företags inköpsarbete bedrivs
resurseffektivt,
5. övervaka nämnders och företags regelefterlevnadsarbete,
6. rapportera till fullmäktige, på sätt som fullmäktige beslutat, hur
Region Stockholms samtliga verksamheter utvecklas i förhållande
till fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret,
7. en gång årligen till fullmäktige rapportera om Region Stockholms
avtalssamverkan enligt 9 kap. 38 § kommunallagen eller enligt
annan lag eller författning,
8. inom ramen för sin uppsikt övervaka att verksamheter som bedrivs
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag,
avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
9. årligen i december lämna en redovisning till fullmäktige över
beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige
10. ha rätt att besluta om kapitaltillskott inom ramen för beslutad
budget.
Särskilda uppgifter
Processbehörighet
12 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra Region Stockholms talan i
alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag
eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål
där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att självt föra talan i målet.
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
13 § Styrelsen ska
1. analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
Region Stockholm och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
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2.
3.

4.

5.

6.

sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Med beaktande av
risk- och sårbarhetsanalysen ska styrelsen för varje ny
mandatperiod upprätta förslag till plan för hur Region Stockholm
ska hantera extraordinära händelser för att så långt möjligt kunna
upprätthålla samhällsviktiga funktioner inom regionens
ansvarsområde i Stockholms län,
vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd
beredskap (beredskapsförberedelser),
under höjd beredskap ansvara för ledningen av den civila hälso- och
sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som
Region Stockholm ska bedriva,
under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen
bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i Region
Stockholm,
på begäran och mot skälig ersättning besluta att Region Stockholm
ska lämna hjälp till andra regioner som drabbats av en extraordinär
händelse i fredstid,
vid höjd beredskap vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering
och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för
personal samt användning av tillgängliga resurser som är
nödvändiga för att Region Stockholm under de rådande
förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

14 § Ordinarie ledamöter i styrelsens arbets- och personalutskott utgör
Region Stockholms krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Styrelsens ordförande, tillika ordförande i
krisledningsnämnden, bedömer när en extraordinär händelse medför att
krisledningsnämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så
ska ske. Ordföranden bestämmer dag och tid för sammanträde samt
ansvarar för att nämnden kallas på lämpligt sätt. Har ordföranden
förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning. När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden
besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder
ska återgå till ordinarie nämnd. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas
vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om
omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
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Styrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av
den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten
ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie
nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska
upphöra kan även fattas av fullmäktige.
Särskilt om Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms
läns sjukvårdsområde
16 § Styrelsen ska, utöver vad som framgår av 5 §, ansvara för strategisk
samordning mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns
sjukvårdsområde och Region Stockholms hälso- och
sjukvårdsproducerande bolag samt särskilt följa upp måluppfyllelse,
effektivitet och produktivitet i dessa.
17 § Styrelsen nominerar ledamöter till Karolinska Universitetssjukhuset
och Stockholms läns sjukvårdsområde.
Anslagstavla och webbplats
18 § Styrelsen ansvarar för Region Stockholms anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för Region Stockholms
externa och interna webbplats.

Sammansättning
19 § Styrelsen består av 20 ledamöter och 20 ersättare.

Regionråd, utskott och beredningar
Regionråd och arvoderade förtroendevalda
20 § Fullmäktige väljer regionråd till det antal fullmäktige beslutar. Valet
sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela
landet. Mandatperioden löper från och med tidpunkten för valet och intill
det första sammanträdet efter nästkommande allmänna val av fullmäktige.
Om någon ledamot särskilt begär det ska varje regionråd väljas särskilt. I
samband med valet beslutar fullmäktige om regionrådens uppgifter,
fördelning av föredragningsskyldighet (rotelindelning) i fullmäktige och i
styrelsen.
Ett regionråd med föredragningsskyldighet får utan föregående
föredragning i styrelsen för beredning av ärende inhämta yttranden genom
att besluta om remiss till Region Stockholms nämnder och bolag, samt till
andra berörda intressenter. Ett regionråd med föredragningsskyldighet får
även inhämta upplysningar från förvaltnings- och bolagschefer inom
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Region Stockholm, när det behövs för beredning av ärenden som hör till
regionrådets föredragningsskyldighet.
Ett regionråd ska närvara vid fullmäktiges och styrelsens sammanträden,
även om rådet inte är ledamot av styrelsen eller fullmäktige. Ett regionråd
som inte är ledamot i styrelsen har rätt att delta i överläggningarna och att
anteckna sin mening i protokollet.
Ett regionråd är en förtroendeman med heltidsuppdrag. Styrelsen har rätt
att utöver regionråd utse hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda.
Regionråd och hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda får inte utan
styrelsens medgivande med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
eller idka förvärvsverksamhet. Medgivande behövs inte för uppdrag inom
fackliga, politiska eller ideella organisationer eller för kommunala
förtroendeuppdrag eller för uppdrag som tilldelats av regeringen,
departement eller länsstyrelsen.
Styrelsen får bevilja tjänstledighet, t.ex. för föräldraledighet, för ett
regionråd samt förordna en vikarie. Om ett regionråd avgår under
mandatperioden får styrelsen förordna en vikarie tills ett nytt regionråd har
utsetts och tillträtt.
Är ett regionråd på grund av sjukdom eller andra omständigheter där
tjänstledighet ej begärts hindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än
fyra månader i följd eller sammanlagt sex månader under ett år, ska
fullmäktige besluta om regionrådet ska kvarstå i sin befattning eller avgå.
Regionrådsberedningen
21 § Regionråd med föredragningsskyldighet bildar regionrådsberedningen.
Beredningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag i de ärenden
som ska behandlas av styrelsen.
Styrelsen får besluta att ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden,
utöver följande ärenden, får behandlas av styrelsen utan att dessförinnan
ha beretts av regionrådsberedningen:
1. ärenden enligt kollektivavtal inom styrelsens förvaltningsområde
2. ärenden rörande arvoden, ersättningar och andra förmåner till
förtroendemän
3. ärenden rörande val och nomineringar till samt befrielse från
förtroendeuppdrag
4. ärenden om utseende av utanordnare, företrädare för Region
Stockholms aktieinnehav och dylikt
5. ärenden rörande revisions- och verksamhetsberättelser
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6. ärenden rörande beslut om valkretsindelning
Regionrådsberedningen får företa mindre eller tillfälliga ändringar i den av
fullmäktige fastställda fördelningen av föredragningsskyldighet. Berör ett
ärende två eller flera föredragningsområden beslutar beredningen på vem
föredragningen ska ankomma eller om två regionråd gemensamt ska
ansvara för föredragningen (samföredragande).
Fullmäktige utser ordförande i regionrådsberedningen samt
ställföreträdare för ordföranden.
Regionrådsberedningen sammanträder på kallelse av beredningens
ordförande. Beredningen får inte behandla ett ärende, såvitt inte fler än
hälften av de föredragande är närvarande. Om omröstning begärs ska som
beslut gälla den mening varom flertalet föredragande förenar sig, eller vid
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Regionrådsberedningen får besluta att annan förutom föredragandena får
närvara vid beredningens sammanträden och delta i överläggningarna.
Regionrådsberedningen utser sekreterare med uppgift att föra anteckningar
vid beredningens sammanträden samt i övrigt fullgöra uppgifter enligt
beredningens anvisningar.
Regionrådsberedningens skrivelser till styrelsen undertecknas av
ordföranden och föredraganden. Skiljaktig mening ska framgå av
skrivelsen.
Övriga utskott och beredningar
22 § Styrelsen ska utöver regionrådsberedningen ha följande utskott och
beredningar:
• arbets- och personalutskott, med en miljö- och
hållbarhetsberedning
• produktionsutskott
• länsplane- och samhällsplaneringsutskott
• innovations- och utvecklingsutskott, med en forskningsberedning
• arvodesutskott
• arvodesberedning
• rese- och representationsutskott
Arbets- och personalutskottet består av elva ledamöter och sju ersättare,
rese- och representationsutskottet består av tre ledamöter, arvodesutskottet
består av två ledamöter och arvodesberedningen består av åtta ledamöter.
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Övriga utskott och beredningar består av nio ledamöter och nio ersättare
vardera.
Styrelsen ska inför allmänna val tillsätta en valkretsberedning.
Styrelsen ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för sina utskott
och beredningar, förutom för regionrådsberedningen.

Förvaltningsorganisation
23 § Under styrelsen lyder regionledningskontoret. Kontoret leds av
regiondirektören, som inför styrelsen är ansvarig för verksamheten.
Styrelsen får utfärda instruktioner för regionledningskontoret och dess
personal.
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Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamheten i Region
Stockholm i enlighet med 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
förutom i de avseenden där ansvaret åvilar vårdens
kunskapsstyrningsnämnd eller kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje. Nämnden ansvarar för all hälso- och sjukvård som bedrivs eller
finansieras av Region Stockholm.
Nämnden utövar vidare ledning av folktandvården i enlighet med 11 §
tandvårdslagen (1985:125), av Region Stockholms insatser enligt 22 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, utser
smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen (2004:168), samt beslutar om
samordningsförbund enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. ansvara för att hälso- och sjukvården utformas och anpassas till
befolkningens behov på kort och lång sikt så att en god hälsa och
vård på lika villkor för hela befolkningen uppnås,
2. ansvara för att produktionen av hälso- och sjukvård styrs och
samordnas på ett effektivt sätt,
3. utveckla och främja valfrihet och tillgänglighet i hälso- och
sjukvården,
4. planera och följa upp hälso- och sjukvården respektive tandvården,
5. planera hälso- och sjukvården så att en katastrofmedicinsk
beredskap upprätthålls,
6. samverka med berörda kommuner, kommunalförbund,
myndigheter, vårdgivare samt företrädare för patienter och
anhöriga,
7. säkerställa den kliniska vårdens medverkan i verksamhetsförlagd
utbildning och verksamhetsintegrerat lärande inklusive allmän- och
specialisttjänstgöring för läkare,
8. samverka med andra huvudmän i fråga om planering av den
regionala nivåstruktureringen,
9. säkerställa långsiktig kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården i Stockholms län,
10. ansvara för Region Stockholms åtaganden i samverkansnämnden
Stockholm-Gotland,
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11. utveckla Region Stockholms insatser för förbättrad folkhälsa,
12. finansiera och styra hälso- och sjukvården och tandvården genom
avtal och överenskommelser med privata utförare och Region
Stockholms nämnder och bolag.

Sammansättning
3 § Nämnden består av 18 ledamöter och 18 ersättare.

Utskott och beredningar
4 § Nämnden ska ha följande utskott och beredningar:
• avtalsutskott
• valfrihets- och tillgänglighetsberedning
• kompetensförsörjningsråd (beredning)
• kvalitetsråd (beredning)
• folkhälsoberedning
• seniorvårdsberedning
• tandvårdsberedning
• psykiatriberedning
Varje utskott och beredning består av nio ledamöter och nio ersättare.
Nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för sina utskott
och beredningar.

Förvaltningsorganisation
5 § Under nämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen
leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för
verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och dess personal.
Nämnden tillhandahåller till självkostnad förvaltningsstöd åt vårdens
kunskapsstyrningsnämnd.
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Reglemente för trafiknämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden fullgör Region Stockholms uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
förutom vad avser färdtjänstresor.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. svara för trafikplanering av och löpande följa upp den regionala
kollektivtrafiken samt bedöma vilka åtgärder, inklusive
investeringar, som är nödvändiga och effektiva för att vidmakthålla
och utveckla kollektivtrafiken enligt gällande regionalt
trafikförsörjningsprogram, regionplan och regional
utvecklingsstrategi,
2. genomföra beslutade utbyggnader av och investeringar i
kollektivtrafiksystemet,
3. samverka med berörda kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter, övriga myndigheter,
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer
och därvid säkerställa att utbudet av regional kollektivtrafik
anpassas till länets behov och samordnas med transportsystemets
övriga delar på ett effektivt sätt,
4. besluta om kollektivtrafikinvesteringar under 300 miljoner kronor,
5. besluta om allmän trafikplikt, upphandla och ingå avtal om allmän
trafik hänförliga till kollektivtrafik på land och vatten,
6. överlåta ingångna avtal hänförliga till kollektivtrafiken på land samt
Stockholms inre vattenvägar till AB Storstockholms Lokaltrafik, om
nämnden inte bestämmer annat, samt överlåta ingångna avtal
hänförliga till kollektivtrafiken på vatten till Waxholms Ångfartygs
AB,
7. sköta förvaltningen av AB Storstockholms Lokaltrafiks och
Waxholms Ångfartygs AB:s avtal och tillgångar och därvid företräda
bolagen i frågor hänförliga till sådan förvaltning,
8. ansvara för samordning i övergripande frågor av principiell karaktär
mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs
AB,
9. företräda Region Stockholm i frågor om investeringar i och förvärv
av anläggningar, fast och lös egendom för kollektivtrafiken.
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Sammansättning
3 § Nämnden består av 18 ledamöter och 18 ersättare.

Utskott och beredningar
4 § Nämnden ska ha följande utskott och beredningar:
• sjötrafikutskott, med en sjötrafikberedning
• tillgänglighets- och framkomlighetsberedning
• beredning för pilotprojekt inom kollektivtrafiken
Sjötrafikutskottet består av tre ledamöter. Sjötrafikberedningen,
tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen och beredningen för
pilotprojekt inom kollektivtrafiken består av nio ledamöter och nio
ersättare vardera.
Nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för sina utskott
och beredningar.

Förvaltningsorganisation
5 § Under nämnden lyder trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd
tunnelbana. Förvaltningarna leds av förvaltningschefer, som inför nämnden
är ansvariga för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för förvaltningarna och deras personal.
Nämnden tillhandahåller till självkostnad förvaltningsstöd åt
färdtjänstnämnden.
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Reglemente för tillväxt- och regionplanenämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden fullgör Region Stockholms ansvar för regional fysisk
planering enligt plan- och bygglagen (2010:900), samt regionens uppgifter
enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser
länsplan för transportinfrastruktur.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. ansvara för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling,
2. ansvara för framtagande av regionplan/regional utvecklingsstrategi,
3. stödja genomförandet av regionplanen/regionala
utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets
kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv
och civilsamhälle,
4. ansvara för trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget
förutom för kollektivtrafik,
5. bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna
underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras
planering,
6. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete,
7. följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala
utvecklingsarbetet,
8. tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation,
9. besluta om Region Stockholms regionala hållbarhets- och
skärgårdsbidrag,
10. ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot
Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science och
säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens
ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och
ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål.

Sammansättning
3 § Nämnden består av 18 ledamöter och 18 ersättare.

Beredningar
4 § Nämnden ska ha följande beredningar:
• beredning för regional attraktionskraft
• klimatberedning
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Varje beredning består av nio ledamöter och nio ersättare.
Nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för sina
beredningar.

Förvaltningsorganisation
5 § Under nämnden lyder tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig
för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för tillväxt- och
regionplaneförvaltningen och dess personal.
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Reglemente för fastighets- och servicenämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd, med
undantag för kollektivtrafikens fastigheter.
Nämnden ska tillhandahålla it- och servicetjänster i enlighet med nämnders
och bolags beställning och mot ersättning. Ersättningen får inte överstiga
nämndens självkostnad för den beställda verksamheten. Nämnden ska
iaktta affärsmässiga relationer till nämnder och bolag avseende försäljning
av it- och servicetjänster.
Verksamhet som gäller förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och
överlåtelse av fast och lös egendom, ska bedrivas på affärsmässig grund.
Nämnden fullgör Region Stockholms uppgifter som huvudman inom
regionens offentliga skolväsende enligt skollagen (2010:800).

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. ansvara för fastighetsstrategiska frågor,
2. ansvara för den långsiktiga utvecklingen av fastighetsbeståndet,
3. besluta om köp eller försäljning av fastighet när fastighetens
försäljningspris i avtal inte överstiger 100 miljoner kronor,
4. ansvara för planavtal, exploateringsavtal och frågor om
fastighetsbildning och nyttjanderätter där kostnaden inte överstiger
100 miljoner kronor,
5. besluta om hyresgästinitierade investeringar under 300 miljoner
kronor efter godkännande av hyresgäst,
6. besluta om fastighetsägarinitierade investeringar under 300
miljoner kronor,
7. ansvara för Projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och
Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna, samt
för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska
Universitetssjukhuset,
8. mot ersättning erbjuda nämnder och bolag tjänster inom
a. inköps- och upphandlingsstöd,
b. löne- och personaladministration,
c. ekonomi- och redovisningsadministration,
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d. internt producerad drift och förvaltning av it- och mttjänster, it-support och tjänster för samordning och
koordinering av it-drift,
e. operativ övervakning och administration av externt beställda
it-tjänster,
f. konsulttjänster för förvaltning och utveckling av it-system,
g. annan typ av service,
9. ansvara för verksamheten vid Berga naturbruksgymnasium.

Sammansättning
3 § Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Beredningar
4 § Nämnden ska ha en fastighetsomställningsberedning.
Beredningen består av nio ledamöter och nio ersättare.
Nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för beredningen.

Förvaltningsorganisation
5 § Under nämnden lyder serviceförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för serviceverksamheten
enligt 2 § punkt 8–9. Nämnden får utfärda instruktioner för
serviceförvaltningen och dess personal.
Under nämnden lyder även en förvaltningschef som inför nämnden är
ansvarig för fastighetsverksamheten enligt 2 § punkt 1–7. Som
förvaltningschef med ansvar för fastighetsverksamheten fungerar Locum
AB:s verkställande direktör. Nämnden köper genomförandet av
fastighetsverksamhet från Locum AB.
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Reglemente för färdtjänstnämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden ansvarar för särskilt anordnade transporter för personer med
funktionshinder enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, gällande avtal
mellan Region Stockholm och länets kommuner, samt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. planera och löpande följa upp den särskilt anordnade
kollektivtrafiken med utgångspunkt i gällande regionalt
trafikförsörjningsprogram, regionplan och regional
utvecklingsstrategi,
2. meddela tillstånd till färdtjänst och därtill hörande villkor,
3. upphandla, ingå och följa upp avtal hänförliga till
färdtjänstverksamheten,
4. samverka med berörda kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter, övriga myndigheter,
kollektivtrafikföretag, samt med företrädare för pensionärer och
personer med funktionsnedsättning,
5. i övrigt fastställa villkor och föreskrifter för verksamheten.

Sammansättning
3 § Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare

Utskott
4 § Nämnden ska ha ett färdtjänstutskott.
Utskottet består av tre ledamöter.
Nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för utskottet.

Förvaltningsorganisation
5 § Nämnden köper förvaltningsstöd av trafiknämnden.
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Reglemente för kulturnämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden främjar kulturen inom Region Stockholm och i Stockholms
län samt leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet.
Nämnden är Region Stockholms arkivmyndighet enligt arkivlagen
(1990:782) och fullgör de uppgifter för regional biblioteksverksamhet som
ankommer på regionen enligt bibliotekslagen (2013:801).

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. främja geografisk och social spridning av kultur i Stockholms län,
stödja enskildas och gruppers kulturskapande samt verka för
kvalitet och mångfald inom kulturområdet,
2. samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt
företrädare för näringsliv och civilsamhälle,
3. ekonomiskt stödja sådana kultur- och folkbildningsaktörer och
distriktsorganisationer i föreningslivet som är av regionalt intresse,
4. ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot Stockholms
Konserthusstiftelse och Stiftelsen Stockholms läns museum och
säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens
ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och
ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål,
5. ha tillsyn över Region Stockholms konstbestånd,
6. stödja nämnders och bolags inventering, vård och underhåll av
konst genom anvisningar,
7. leda och samordna Region Stockholms arkiv- och
informationshantering,
8. mot ersättning erbjuda nämnder och bolag konst- och
kulturrelaterade tjänster,
9. följa verksamheten i Film Stockholm AB inom ramen för nämndens
ansvar för Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet.

Sammansättning
3 § Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Förvaltningsorganisation
4 § Under nämnden lyder kulturförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
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Nämnden får utfärda instruktioner för kulturförvaltningen och dess
personal.

Reglemente för vårdens kunskapsstyrningsnämnd
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden ska utöva ledning av kunskapsstyrningsorganisationen inom
Region Stockholms hälso- och sjukvård och tandvård.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska inom hälso- och sjukvårdsverksamheten i Region
Stockholm
1. ansvara för frågor som rör läkemedelskommittéer enligt lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer,
2. ansvara för frågor om kvalitetsregister,
3. ansvara för Region Stockholms ansvar för programområden inom
ramen för den nationella kunskapsstyrningsorganisationen,
4. säkerställa att kunskapsstödet till hälso- och sjukvården samt
tandvården ur ett övergripande perspektiv kan struktureras för att
ge bästa möjliga nytta för patienterna,
5. leda och samordna hälso- och sjukvårdens nivåstrukturering,
6. samverka med andra huvudmän i fråga om planering och drift av
kunskapsstyrningsorganisationen, samt hur
kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholm
samverkar med nationell nivå,
7. ansvara för patientsäkerhets- och vårdhygienfrågor,
8. ansvara för genomförandet av den nationella cancerstrategin och
den regionala cancerplanen,
9. ansvara för ansökningar om nationell högspecialiserad vård.

Sammansättning
3 § Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Förvaltningsorganisation
4 § Nämnden köper förvaltningsstöd av hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Reglemente för patientnämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden fullgör Region Stockholms uppgifter enligt lagen (2017:372)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt, enligt avtal med
länets kommuner, de uppgifter enligt nämnda lag som ankommer på
kommunerna. Nämnden utser stödpersoner till patienter som vårdas enligt
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård samt patienter som isolerats enligt smittskyddslagen
(2004:168).
Nämnden får handlägga patientsynpunkter och patientanmälningar
hänförliga till offentligt finansierad tandvård som utförs av privata
tandhygienister med verksamhet i Stockholm län. Därutöver får nämnden
skriva avtal med privata tandvårdsmottagningar gällande handläggning av
patientsynpunkter hänförliga till tandvård i Stockholms län.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till
vårdgivare och att få klagomålen besvarade av vårdgivaren. Om
patienten är ett barn, ska nämnden särskilt beakta barnets bästa,
2. bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter
patienternas behov och förutsättningar. Det ska göras genom att
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt
uppmärksamma Region Stockholm eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården,
3. med anledning av framställda synpunkter och annan information
som nämnden får, göra de utredningar och de framställningar till
ansvariga nämnder inom Region Stockholm och till andra berörda
organ som behövs,
4. i förebyggande syfte verka för att sådana förhållanden vilka kan
innefatta risker för felaktig eller otillfredsställande vård eller
behandling uppmärksammas av ansvariga nämnder och bolag.

Sammansättning
3 § Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.
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Förvaltningsorganisation
4 § Under nämnden lyder patientnämndens förvaltning. Förvaltningen leds
av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för patientnämndens förvaltning och
dess personal.
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Reglemente för Stockholms läns sjukvårdsområde
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden ansvarar för Region Stockholms verksamhet inom
primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet,
beroendevård och regionens insatser inom sjukvårdsområdet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta gäller
med undantag för primärvård, geriatrik och vuxenpsykiatri inom Norrtälje
kommun samt med undantag för geriatrik inom Salems kommun, Nykvarns
kommun och Södertälje kommun.
Nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med överenskommelser
som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. bedriva hälso- och sjukvård på uppdrag av och mot ersättning från
hälso- och sjukvårdsnämnden,
2. ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet inom dess verksamhetsområde.
3. regelbundet genomföra och redovisa jämförelser med annan
likvärdig verksamhet inom Region Stockholm och nationellt,
4. samverka med andra vårdgivare och huvudmän för att säkerställa
att patientens väg genom vården blir säker och enkel samt att
omhändertagandet sker på mest effektiva vårdnivå,
5. utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Karolinska
Universitetssjukhuset, övriga akutsjukhus och andra av Region
Stockholm finansierade vårdgivare, samt med berörda kommuner,
6. utveckla nationellt och internationellt konkurrenskraftiga centrum
inom forskning och sjukvård i samråd med Karolinska Institutet,
7. bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter från de lärosäten
som Region Stockholm har tecknat avtal med,
8. ansvara för Region Stockholms akademiska specialistcentrum,
9. registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i
Stockholms medicinska biobank,
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10. fortsätta utvecklingen av egna resultatenheter inom sin
vårdproducerande verksamhet.

Sammansättning
4 § Nämnden består av fem ledamöter.

Förvaltningsorganisation
5 § Under nämnden lyder Stockholms läns sjukvårdsområde. Förvaltningen
leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för
verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för Stockholms läns sjukvårdsområde
och dess personal.
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Reglemente för Karolinska Universitetssjukhuset
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
1 § Nämnden är Region Stockholms universitetssjukhus med ansvar för
nationell högspecialiserad vård och regionsjukvård, förutom ögonsjukvård,
rehabiliteringsmedicin och handkirurgi. Nämnden är vidare regionens
specialiserade traumacentrum med ansvar för omhändertagande av svårt
skadade patienter.
Nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med överenskommelser
som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.
Sjukvårdsuppdraget ska omfatta specialiserad och högspecialiserad vård
och vara relaterat till sjukhusets forsknings- och utbildningsuppdrag.

Nämndens uppgifter
2 § Nämnden ska
1. vara Region Stockholms universitetssjukhus, genom att
a. generera och sprida ny kunskap till övrig sjukvård inom
regionen och landet enligt fullmäktiges fastställda mål,
b. bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter från de
lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med,
c. bedriva och medverka i klinisk forskning och bidra till
utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom
Region Stockholm,
2. bedriva hälso- och sjukvård på uppdrag av och mot ersättning från
hälso- och sjukvårdsnämnden,
3. ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet inom dess verksamhetsområde,
4. regelbundet genomföra och redovisa jämförelser med annan
likvärdig verksamhet inom Region Stockholm och nationellt,
5. samverka med andra vårdgivare och huvudmän för att säkerställa
att patientens väg genom vården blir säker och enkel samt att
omhändertagandet sker på mest effektiva vårdnivå,
6. utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Stockholms
läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och andra av Region
Stockholm finansierade vårdgivare, samt med berörda kommuner,
7. utveckla nationellt och internationellt konkurrenskraftiga centrum
inom forskning och sjukvård i samråd med Karolinska Institutet,
8. ansvara för Stockholms medicinska biobank.
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Sammansättning
4 § Nämnden består av sju ledamöter.

Förvaltningsorganisation
5 § Under nämnden lyder Karolinska Universitetssjukhuset. Förvaltningen
leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för
verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för Karolinska Universitetssjukhuset
och dess personal.
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Diarienummer:
KN 2020/385

Handläggare:
Torbjörn Neiman

Nytt samarbete mellan Region Stockholm och
Stockholms stad för filmproduktion i
Stockholmsregionen
Ärendebeskrivning
Ärendet innebär ett förslag att Region Stockholm ska inleda ett samarbete med
Stockholms stad avseende filmproduktion i Stockholmsregionen. I detta
tjänsteutlåtande beskrivs hur ett sådant samarbete ska utformas.
Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2020/385
Förslag till beslut
1. Region Stockholm ska ingå ett nytt samarbete tillsammans med
Stockholms stad avseende filmproduktion.
2. Kulturförvaltningen får i uppdrag av kulturnämnden att ta fram
underlag för beslut om bolagsbildning.

Kulturförvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Region Stockholm ska inleda ett nytt samarbete med Stockholms stad för
filmproduktion i Stockholmsregionen. Under diskussioner med Stockholms
stad har parterna uttryckt ambitionen att etablera ett nytt produktionscentrum
för film. Ett sådant produktionscentrum ska ha formen av ett av regionen
helägt aktiebolag. Produktionscentrumet ska arbeta både utifrån ett kulturoch näringslivspolitiskt perspektiv samt befästa Stockholmsregionen som en
attraktiv inspelningsplats. Som ett första steg ska ett varumärke och en
webbaserad portal etableras för att till filmbranschen signalera en nysatsning
och en väg in.
Bakgrund
Film är en av de konstarter som förutsätter mest stöd av offentliga medel då
den till sin natur är kostsam. Filmproduktioner förutsätter därutöver oftast
flera finansieringskällor: offentliga produktionsfonder, inte sällan även

Bilaga: Stockholmregionen och filmen, Ny tid, nya möjligheter
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europeiska sådana, TV- eller streamingbolags visningsrätter och privata
investeringar. Till sin natur förutsätter filmen, liksom andra konstarter, att
armlängdsavstånd från finansiärer tillämpas och det är sannolikt på grund av
betydelsen av just denna princip som filmstöd till skillnad från andra
konstarter ligger utanför förvaltningsformen. Även på statlig nivå är Svenska
filminstitutet en självständig stiftelse och inte en myndighet. I
filmsammanhang är branschen i centrum på ett annat sätt än inom de andra
konstarterna och förväntan på tydlighet stor.
Därutöver är filmen en viktig kulturell och kreativ näring med betydelse för
Stockholmsregionen. Filmbranschen bidrar till innovation och utveckling,
filminspelningar stimulerar besöksnäringen.
Kombinationen av dessa perspektiv, dvs armlängdsavståndet,
branschperspektivet och behovet av tydliga spelregler är skälet till varför det
offentliga i vissa regioner valt att lägga produktionsmedel utanför ordinarie
bidragsgivningssystem i bolags- eller stiftelseform.
I Stockholm drivs det nuvarande produktionscentrumet Film Capital
Stockholm, tidigare Filmregion Stockholm-Mälardalen, som en ekonomisk
förening. Det är en öppen associationsform där medlemmarna har varit
regioner, kommuner, en branschorganisation och även Ålands
landskapsregering. En öppen associationsform kan i princip inte förhindra att
andra antas som medlemmar såvida de sökande uppfyller kravet på
medlemskap. Medlemskapets årsavgift i föreningen (branschorganisationen
FAS undantaget) har baserats på principen om 4 kr per kommuninvånare.
Medlemmar har i olika omgångar tillkommit och hoppat av vilket har gjort att
förutsättningarna för produktionscentrumet varit svåra och oförutsägbara.
Som mest samlade föreningen ett tiotal stockholmskommuner som
medlemmar, idag återstår av dem Stockholms stad och Solna, dessutom är
Region Gotland samt Köping och Sala kommuner medlemmar. Under
innevarande år investerar Film Capital Stockholm ca 5 mkr kr från Stockholms
stad och i samarbete med Gotlands Filmfond ytterligare 3 mkr i
samproduktioner, sammanlagt 8 mkr.
En jämförelse med andra filmregioner visar på stor variation i omfattning och
storlek. Film i Skåne AB hade 2017 sammanlagt en omsättning om ca 30 mkr,
varav 14,3 mkr utdelades i produktionsstöd. Film i Skåne AB är både ett
produktionscentrum och ett regionalt resurscentrum. Film Skåne AB är ett
dotterbolag till Business Region Skåne som i sin tur är ett kommunalförbund
ägt av Region Skåne och några av kommunerna. Styrelsen är en
fackmannastyrelse. Filmpool Nord AB hade 2017 en omsättning på ca 25 mkr
varav 13 mkr i investeringar till filmproduktion. Bolaget hanterar också de
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filmkulturella frågorna. Filmpool Nord AB ägs av Region Norrbotten och en
majoritet av regionens kommuner. Styrelsen är en fackmannastyrelse.
Film i Väst AB hade en omsättning på 114 mkr, varav 99,6 mkr investerades i
samproduktioner. Film i Väst AB är ett helägt aktiebolag under Kultur Väst.
Styrelsen är politiskt sammansatt.
Former för det tilltänkta samarbetet
I samband med att diskussionerna med Stockholms stad om ett nytt
samarbete påbörjats under hösten 2019, har parterna gemensamt och var för
sig arbetat med att analysera hur samarbetet skulle kunna utformas, varvid
Region Stockholm bl.a. har analyserat de olika juridiskt tänkbara
associationsformerna inför ett fördjupat samarbete med Stockholms stad.
Som framgått av jämförelsen har de andra produktionscentra valt
aktiebolagsformen då denna ger både en tydlighet och en självständighet.
Ägardirektiven och ändamålsparagrafen styr verksamheten och i denna kan
den inriktning som skissats på i stadens och regionens gemensamma
avsiktsförklaring följas upp. I samband med juridiska analyser har
aktiebolaget som associationsform bedömts som mest lämpad för ett
samarbete kring filmen.
Förvaltningen har främst ur juridiska aspekter även analyserat möjligheterna
att ingå medlemskap i den ekonomiska föreningen Film Capital Stockholm.
Förvaltningen ser efter gjord analys stora svårigheter med en sådan lösning
och avråder från den formen.
En annan tänkbar lösning skulle kunna vara att bilda ett kommunalförbund.
Det medför dock mycket arbete att sätta upp en förbundsordning med mera.
Ett kommunalförbund är mindre lättrörligt än ett bolag och medför större
administration än ett aktiebolag. Förvaltningen avråder därför från bildandet
av ett kommunalförbund.
Ett gemensamt produktionscentrum
Ett av de viktigaste argumenten för staden och regionen att samverka kring ett
gemensamt produktionscentrum är de direkta samordningsvinster som
uppnås i syfte att öka medel för produktion och ökad förmåga till facilitering
av filminspelningar i regionen. Det nya produktionscentrumet ska arbeta med
filmutveckling både utifrån ett kultur- och ett näringslivsperspektiv.
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Hur skulle ett nytt produktionscentrum organiseras?
Förvaltningen anser att bildandet av ett region ägt aktiebolag, där aktiebolaget
träffar ett tillhörande avtal med Stockholms stad, är den effektivaste vägen att
gå för att skapa ett nytt och starkare produktionscentrum i regionen.
Filmbranschen och särskilt den del som arbetar med långfilms- och TVserieproduktion har ett starkt behov av en ny samlande aktör på området. Det
är viktigt att kunna signalera en nystart och att kunna presentera en lösning
som kommer att upplevas som en väg in avseende filmfrågor för hela
branschen. För att kunna uppnå detta har förvaltningen med bistånd av
jurister kommit fram till att bildandet av ett aktiebolag är det bästa
alternativet. Se mer om de organisationsformer som studerats under bakgrund
ovan.
En gemensam portal
Innan bolaget har etablerats och för att signalera en gemensam satsning med
en väg in och ökade resurser till filmproduktion i regionen fr o m 2021 ska
staden och regionen kommunicera via en gemensam kanal och ett gemensamt
varumärke – en så kallad portal. Regionen tar ansvar för att utveckla portalen.
Portalen och det gemensamma varumärket ger en grund för gemensam
kommunikation och erbjudande till filmbranschen. Den filmkommissionära
delen är en viktig och central del av detta erbjudande. Alla events och utspel
görs i det nya varumärkets namn och på så sätt framstår stadens och regionens
filmsatsningar som en gemensam kraft.
Den gemensamma satsningens storlek
Den samlade gemensamma satsningen ska omfatta minst 15 mnkr i stöd till
filmproduktion. Från regionens sida handlar det dels om det redan
existerande stödet om 3 mnkr till kort- och dokumentärfilm dels om
tillkommande medel om 4,5 mnkr i enlighet med kulturnämndens
verksamhetsplan 2020, det vill säga sammanlagt 7,5 mkr. Stockholms stads
finansiering ligger i paritet med dess nuvarande.
Andra parters eventuella framtida deltagande
Förvaltningen anser att det är angeläget att i ett senare skede kunna öppna
upp för andra intresserade parter i syfte att bredda finansieringen så som
privata organisationer eller kommuner.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-27

Diarienummer:
KN 2020/385

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär en omprioritering av resurser motsvarande 4,5 mkr i enlighet
med kulturnämndens verksamhetsplan för år 2020. Beslutet ger inga övriga
ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden eller Regionen.

Beslutsexpediering
Regionstyrelsen
Stockholms stad, stadsledningskontoret
Stockholms stad, kulturförvaltningen

Eva Bergquist
Förvaltningschef
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Kulturnämnden

PROTOKOLL
2020-04-15

§ 31
2020/385 Fortsatt inriktning film

Ärendebeskrivning
Ärendet innebär ett förslag att Region Stockholm ska inleda ett samarbete med
Stockholms stad avseende filmproduktion i Stockholmsregionen. I detta
tjänsteutlåtande beskrivs hur ett sådant samarbete ska utformas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KN 2020/385

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut
Dennis Askling (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till beslut, bilaga.

Propositionsordning
Ordföranden frågar på vart och ett av framställda yrkanden och finner att
kulturnämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag

Beslut
1. Region Stockholm ska ingå ett nytt samarbete tillsammans med Stockholms
stad avseende filmproduktion.
2. Kulturförvaltningen får i uppdrag av kulturnämnden att ta fram underlag
för beslut om bolagsbildning.

Reservation
Dennis Askling (SD) anmäler att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Stockholms stad, stadsledningskontoret
Stockholms stad, kulturförvaltningen

Sign.
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Kulturnämnden 2020-04-21

Sida 27 (30)

§ 12
Utträde ur ekonomiska föreningen Filmpool
Stockholm Mälardalen
Dnr 1.1/1406/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige för beslut.
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Stockholms stad ska säga upp sitt medlemskap i
Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk
förening, organisationsnummer 769617-1151, till
utgången av år 2020.
2. Kulturnämnden ges i uppdrag att genomföra
uppsägningen.
3. Beslutet justeras omedelbart.
2) Kulturnämnden beslutar för egen del, under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.
4. Kulturdirektören ges rätt att underteckna och
genomföra uppsägningen av Stockholms stads
medlemskap i Filmpool Stockholm-Mälardalen
ekonomisk förening, organisationsnummer 7696171151, till utgången av år 2020.
5. Kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att samarbeta med Region
Stockholm avseende filmproduktion och därmed
sammanhängande frågor.
3) Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-04-10.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Sammanfattning

Stockholm stad är medlem i den ekonomiska föreningen
Filmpool Stockholm Mälardalen sedan 2006. Verksamheten
består i att dela ut fondmedel till filmproduktion i Stockholm,
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Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben

Handläggare
Viveca Waak
Telefon: 08-508 31 935

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1/1406/2020
Sida 1 (6)
2020-04-15

Till
Kulturnämnden
2020-04-21

Utträde ur den ekonomiska föreningen
Filmpool Stockholm Mälardalen
Förslag till beslut

Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunfullmäktige för beslut.
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Stockholms stad ska säga upp sitt medlemskap i Filmpool
Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening,
organisationsnummer 769617-1151, till utgången av år 2020.
2. Kulturnämnden ges i uppdrag att genomföra uppsägningen.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Kulturnämnden beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.
4. Kulturdirektören ges rätt att underteckna och genomföra
uppsägningen av Stockholms stads medlemskap i Filmpool
Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening,
organisationsnummer 769617-1151, till utgången av år 2020.
5. Kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att samarbeta med Region Stockholm avseende
filmproduktion och därmed sammanhängande frågor.
Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben

Sammanfattning

stockholm.se

Stockholm stad är medlem i den ekonomiska föreningen
Filmpool Stockholm Mälardalen sedan 2006. Verksamheten
består i att dela ut fondmedel till filmproduktion i Stockholm,
kommissionär verksamhet samt en del övrig branschstärkande
verksamhet och projekt. Stockholms stad och regionen har under
en längre tid gemensamt utrett och analyserat olika vägval för att
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uppnå regionalt samarbete. Region Stockholm har efter
utredningsarbete konstaterat att det föreligger stora juridiska
komplikationer med att ingå i den ekonomiska föreningen och
slutsatsen är att regionen inte kan ansluta sig till befintlig
förening. Under diskussioner har parterna uttryckt ambitionen att
etablera ett nytt produktionscentrum för film fr o m 2021.
Ett sådant produktionscentrum kan ha formen av ett av Region
Stockholm helägt aktiebolag. Stockholms stad och regionen ser
filmens betydelse för Stockholmsregionen som en jobbskapande
sektor inom kultur- och näringsliv med ambitionen att vara en
samlande aktör på området med en väg in för filmbranschen. För
kontinuitet och legitimitet är stadens ambition att den samlade
resursnivån till filmproduktion och talangutveckling i regionen
ska vara bibehållen och på sikt öka både från Stockholms stad
och Region Stockholm.
Mot denna bakgrund föreslås att Stockholms stad utträder från
den ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm Mälardalen vid
utgången av år 2020. Enligt stadgarna kan medlem säga upp sitt
medlemskap till utgången av ett räkenskapsår. Uppsägningen,
som ska vara skriftlig, ska inges till styrelsen senast sex månader
före utgången av aktuellt räkenskapsår. Föreningens räkenskapsår
omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Underlag för beslut
•

•

Förslag till beslut för medverkan från Stockholms stad för
att utveckla ett fjärde produktionscentrum för långfilm
samt filmpedagogiska insatser, 5 december 2006.
Dnr 003/1115/2005.
Förslag till beslut för nytt samarbete mellan Region
Stockholm och Stockholms stad för filmproduktion i
Stockholmsregionen. Dnr KN 2020/385.

UTLÅTANDE
Ärendet

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett nytt samarbete med Region Stockholm
samt förutsättningarna för att träda ur den ekonomiska föreningen
Filmpool Stockholm Mälardalen.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samarbete
med stadsledningskontorets evenemangs- och filmstrateg samt
med stöd från stadsledningskontorets juridiska avdelning. Dialog
har förts med Stockholm Business Region AB som även är
representerat i styrelsen för Stockholm Film Fund AB, ett
dotterbolag till Stockholm Film Capital AB.

Bakgrund och syfte

2006 beslutade kulturnämnden och styrelsen för Stockholm
Business Region AB att aktivt medverka i det regionala arbetet
med att utveckla ett fjärde produktionscentrum för film vid sidan
av Västra Götaland, Skåne och Norrbotten - Filmregionen
Stockholm-Mälardalen (i dag med namnet Film Capital
Stockholm). Verksamheten består i att dela ut fondmedel till
filmproduktion i Stockholm, kommissionär verksamhet samt en
del övrig branschstärkande verksamhet och projekt. Välkända
filmer har fått ekonomiskt stöd av Stockholms stad och många
filmproduktioner, både svenska och internationella, har erhållit
en kommissionär service inför filminspelningar i staden.

Organisation

Samarbetet mellan Stockholms stad och Filmregionen har pågått
länge men relationen har haft olika former. Stockholms stad
beslutade 2015 att gå in som fullvärdig medlem i föreningen
Filmpool Stockholm Mälardalen och året efter arbetades det fram
ett samarbetsavtal mellan föreningen och Stockholms stads
kulturförvaltning vilket undertecknades i mars 2017.
Den ekonomiska föreningen har ett aktiebolag med namnet Film
Capital Stockholm (tidigare Filmregion Stockholm-Mälardalen)
där all verksamhet bedrivs samt ett antal dotterbolag (bland annat
Film Fund Stockholm AB). Under 2016 arbetade Stockholms
stad fram en övergripande filmstrategi vilken i maj 2017 antogs i
kommunfullmäktige. Stockholms stads medlemskap och
engagemang finns beskrivet i stadens filmstrategi.

Stockholms stads filmsamarbete med Region
Stockholm

Stockholms stad och Region Stockholm har båda ambitionen och
potentialen att utveckla förutsättningarna för ökad filmproduktion
i Stockholmsregionen, både ur ett närings- och kulturpolitiskt
perspektiv genom att hitta en tydlig samarbetsform. Det regionala
samarbetet är prioriterat eftersom det förbättrar de ekonomiska
förutsättningarna för filminspelning i Stockholm stad och region.
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Stockholms stad vill delta i Region Stockholms nya satsning och
låta stadens och regionens resurser samspela. Tyngdpunkten i
samarbetet ligger på att mer resurser går till filmproduktion och
talangutveckling i regionen, kopplat till ett vidare kulturellt
landskap där även filmpedagogik, kompetensförsörjning och nya
media finns med.

Nytt produktionscentrum för film

Det första steget i det gemensamma uppdraget är att Stockholms
stad och Region Stockholm inleder ett nytt samarbete för
filmproduktion i Stockholmsregionen. Under diskussioner har
parterna uttryckt ambitionen att etablera ett nytt
produktionscentrum för film fr o m 2021. Ett sådant
produktionscentrum kan ha formen av ett av Region Stockholm
helägt aktiebolag. Produktionscentrumet ska arbeta både utifrån
ett kultur- och näringslivspolitiskt perspektiv samt befästa
Stockholmsregionen som en attraktiv inspelningsplats. Ett
varumärke och en webbaserad portal etableras initialt för att till
filmbranschen signalera en nysatsning och en väg in. För
kontinuitet och legitimitet är stadens ambition att den samlade
resursnivån till filmproduktion och talangutveckling i regionen
ska vara bibehållen och på sikt öka både från Stockholms stad
och Region Stockholm. Ett ärende i denna riktning publicerades
på region Stockholms kulturnämnd den 15 april, Dnr KN
2020/385.

Stockholms stads utträde ur Filmpool StockholmMälardalen

Under senare år har Stockholms stad sett behov av utveckling av
Filmpool Stockholm Mälardalen, inte minst i samarbetet med
Region Stockholm som är en viktig part för filmproduktionen.
Verksamheten har både varit framgångsrik och samtidigt haft
utmaningar. Flera utredningar och analyser har gjorts under åren.
I dessa har Stockholms stad övervägt olika alternativ för att
förstärka stadens engagemang för ökad filmproduktion. Region
Stockholm har efter utredningsarbete konstaterat att det
föreligger stora juridiska komplikationer med att ingå i den
ekonomiska föreningen och slutsatsen är att regionen inte kan
ansluta sig till befintlig förening. Det innebär att Stockholms stad
kommer att avveckla sitt medlemskap i den ekonomiska
föreningen Filmpool Stockholm Mälardalen i syfte att utreda
förutsättningarna till att vara medskapare till något nytt.
Stockholms stads och Region Stockholms gemensamma
bedömning är att samlade resurser från bägge parter i
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förlängningen kommer att ge filmen i Stockholm ännu bättre
förutsättningar att utvecklas.

Tidplan
•
•
•
•

21 april 2020 – beslut i kulturnämnden om att förorda ett
utträde ur föreningen
15 juni 2020 – beslut i kommunfullmäktige om att utträda ur
föreningen
Senast 30/6 2020 – Stockholms stads beslut meddelas
skriftligen till föreningen
31/12 2020 – Stockholms stads medlemskap i föreningen
upphör

Förvaltningens synpunkter och förslag

I Stockholm drivs det nuvarande produktionscentrumet Film
Capital Stockholm, tidigare Filmregion Stockholm-Mälardalen,
som ett bolag helägt av den ekonomiska föreningen Filmpool
Stockholm Mälardalen. Föreningen är en öppen associationsform
där medlemmarna har varit regioner och kommuner. Medlemmar
har i olika omgångar tillkommit och lämnat vilket har gjort att
förutsättningarna för produktionscentrumet varit svåra och
oförutsägbara.
Stockholms stad och regionen ser filmens betydelse för
Stockholmsregionen som en jobbskapande sektor inom kulturoch näringsliv. Filmbranschen och särskilt den del som arbetar
med långfilms- och TV-serieproduktion har ett starkt behov av en
samlande aktör på området med en väg in för filmbranschen.
Mot denna bakgrund föreslås att Stockholms stad utträder från
den ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm Mälardalen vid
utgången av år 2020. Enligt stadgarna kan medlem säga upp sitt
medlemskap till utgången av ett räkenskapsår. Uppsägningen,
som ska vara skriftlig, ska inges till styrelsen senast sex månader
före utgången av aktuellt räkenskapsår. Föreningens räkenskapsår
omfattar tiden 1 januari till 31 december. Därefter planerar
Stockholms stad och Region Stockholm att starta en ny
samverkan kring det initiativ som presenteras i regionens
tjänsteutlåtande, Dnr KN 2020/385.
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
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1. Stockholms stad ska säga upp sitt medlemskap i Filmpool
Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening,
organisationsnummer 769617-1151, till utgången av år 2020.
2. Kulturnämnden ges i uppdrag att genomföra uppsägningen.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Kulturnämnden beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.
4. Kulturdirektören ges rätt att underteckna och genomföra
uppsägningen av Stockholms stads medlemskap i Filmpool
Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening,
organisationsnummer 769617-1151, till utgången av år 2020.
5. Kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att samarbeta med Region Stockholm avseende
filmproduktion och därmed sammanhängande frågor.

Bilagor
•

•

•

Bilaga 1. Förslag till beslut medverkan från Stockholms stad
för att utveckla ett fjärde produktionscentrum för långfilm
samt filmpedagogiska insatser, 5 december 2006.
Dnr 003/1115/2005.
Bilaga 2. Förslag till beslut för nytt samarbete mellan Region
Stockholm och Stockholms stad för filmproduktion i
Stockholmsregionen. Dnr KN 2020/385.
Bilaga 3. Stockholms stads filmstrategi. 2016.
Dnr 171-1711/2015.
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STOCKHOLMSREGIONEN OCH FILMEN
FÖRORD I APRIL 2020
Den följande rapporten färdigställdes i februari 2018. Huvuddelen av innehållet i rapporten är alltjämt aktuellt
och giltigt liksom rapportens förslag. Några saker bör ändå påpekas inför läsningen. En uppenbar sak är att
Stockholms läns landsting inte längre finns kvar utan nu är en region. I rapportens text har inte detta ändrats,
utan läsaren förutsätts kunna överse med att landstingsbegreppet ligger kvar. I övrigt kan noteras:
Sveriges relativt ofördelaktiga position i konkurrensen om lokalisering av film- och tv-produktioner består.
Ingen nämnvärd ökning av tillgängligt finansieringskapital har skett, varken regionalt, privat eller via Svenska
Filminstitutet. Förslaget om att Sverige ska införa skatterabatter liknande de i trettio europeiska länder, har en
politisk majoritet bakom sig i Sveriges Riksdag, men Regeringen ser inte ut att prioritera frågan. Om och när
sådana incitament införs i Sverige blir det än mer angeläget att utöver nationella skatterabatter kunna erbjuda
attraktiv regional finansiering, för att stå stark i konkurrensen om lokalisering av produktioner. I Sverige är det
idag endast Film i Väst med sin årliga regionala investeringsvolym kring 100 mnkr per år, som skulle klara det.
Ett på senare tid framfört argument för skatterabatter i Sverige är att de bidrar till en hållbar utveckling. När
fler produktioner stannar i Sverige så minskar resandet från Sverige och därmed transporternas miljöpåverkan.
Vidare skulle svenska andelen av produktionsvolymen i framför allt i östra Europa där elenergin är mer
fossilberoende än i Sverige minska, något som också skulle vara gynnsamt ur miljösynvinkel. När fler utländska
produktioner lokaliseras till Sverige uppstår visserligen resor men eftersom den svenska elproduktionen är
minimalt fossilbaserad blir effekten på miljön ändå positiv jämfört med de flesta andra lokaliseringar.
En annan nyhet är att Danmark sedan ett drygt år har ändrat sin fördelning av statliga medel till filmområdet.
Från en tämligen stark koncentration till Köpenhamnsområdet har nu medel omlokaliserats till regionerna. Så
till exempel får Fyn med sina cirka 460.000 invånare knappt 30 mnkr SEK per år för film, medan CPH-Filmfund i
stort sett har upphört att existera.
Bristen på kompetenta yrkespersoner ser ut att ha blivit mer påtaglig de senaste två åren. Svenska
produktionsbolag bedömer svårigheten att få tag i yrkespersoner som det största hindret för att genomföra
produktioner, näst efter bristen på finansiering. Pengar och kompetens är alltjämt trånga sektorer, vilket
bekräftas i den färska rapporten Production Infrastructure Capacity Audit: Sweden 2019 från SPI Olsberg. För
Stockholmsregionens del är läget speciellt, eftersom där bor många yrkesverksamma, men de arbetar i stor
utsträckning på annan ort, där produktionerna sker, ofta utanför Sverige. Skulle mer pengar finnas för
produktion i stockholmsregionen skulle möjligheterna till kompetensförsörjning och ytterligare produktion i
regionen därför gradvist sannolikt öka.
I den vid Göteborg Filmfestival januari 2020 presenterade rapporten Nostradamus Report: A Creative Explosion
2020 bedömer författaren (Johanna Koljonen) att vi befinner oss i en expansionsfas för produktion av framför
allt innehåll för streamade tjänster och där spridningsmönstren är under förändring. Även här lyfts bristen på
produktionskapacitet i form av yrkespersoner och pengar fram. Utvecklingen menar rapporten, kommer att
plana ut, eller till och med backa inom några år, där bl.a. streaming-sektorn konsolideras genom att vissa
aktörer slås ut. Även denna utveckling talar för att regionala medel blir än mer angelägna framöver för att säkra
lokalisering av produktioner till den egna regionen.
Produktion av film och tv har generellt sett fortsatt att öka. Enligt statistik från SCB/Tillväxtverket var under
2015 drygt 7.200 personer sysselsatta inom den audiovisuella sektorn i Stockholms län, mot 6.670 år 2010, en
ökning med 8 procent. Andra uppgifter visar något andra siffror, men ökningen bedöms av branschföreträdare i
någon mån ha fortsatt. Den globala trenden är särskilt stark för produktion av dramaserier för tv, där
ökningstakten är stor. I SPI Olsbergs rapport (Production Infrastructure Capacity Audit: Sweden 2019) redovisas
att antalet originalserier för tv och streaming globalt ökat från 266 st 2011 till 496 st 2018 (en ökning med 86
procent), medan produktion av spelfilm för bio legat i stort sett stilla med undantag för i Asien där den ökat.
Men…

3

Page 95 of 139

Som en konsekvens av covid-19 pandemin har en kraftig inbromsning av produktionsverksamhet skett under
våren 2020. Det finns ännu ingen statistik på hur detta påverkat omsättning, företagande och sysselsättning,
inte heller vad det innebär för fullföljandet av planerade och pågående produktioner. Branschbedömare menar
att konsekvenserna kommer att bli dramatiska i form av arbetslöshet bland filmarbetare och utslagning av
framför allt mindre aktörer inom produktion och visning. Effekterna på filmen som kulturyttring och på det
konstnärliga skapandet kan befaras bli påtagligt negativa. I och med att efterfrågan på streamad film ökar när
biografer minskar sitt öppethållande kan bristen på nyproducerat innehåll framöver komma att bli märkbar i de
kanaler där människor i Sverige och andra länder främst tar del av rörliga bilder i tv och via streamingtjänster.
En rimlig slutsats av det dystra läget är att regionala satsningar på film- och tv-produktion kommer att vara
extra angelägna för att strukturer ska kunna återuppbyggas när väl pandemin klingat av. Rimligen är då även
efterfrågan på rörliga bilder god mot bakgrund av att utbudet under en tid inte förnyats i den takt marknaden
egentligen skulle ha önskat. Så snart som möjligt bör därför beslut tas om att stärka den regionala
filmsatsningen och om hur det ska ske. Att redan nu besluta om insatser skulle samtidigt skapa en viss trygghet
för de företag och individer som nu drabbas av inbromsningen och göra det mer sannolikt att sektorn ska
kunna byggas upp igen med kompetenser som annars riskerar att gå förlorade.
Stockholm i april 2020
Bo-Erik Gyberg
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INLEDNING
Under en följd av år har kommuner, landsting och bransch arbetat för att stärka förutsättningarna för
filmen i Stockholmsregionen. Drivkraften bakom arbetet är dels filmens och den rörliga bildens allt
viktigare roll i kulturlandskapet och därmed som en av grunderna i demokratin, dels den rörliga
bildens roll som motor i tillväxt och sysselsättning inom kreativa näringar.
I oktober 2017 formulerade Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans ett uppdrag
att genomföra en utredning och ta fram föreliggande rapport. Uppdragets tyngdpunkt är
filmproduktion och talangutveckling i regionen, kopplat till ett vidare kulturellt landskap där även
filmpedagogik, kompetensförsörjning och nya media finns med. I uppdraget ingår att göra en
översiktlig kartläggning av filmområdet i länet, innefattande befintliga stödstrukturer för
professionell och semi-professionell produktion och för filmkulturellt främjande. Utredningen ska
också ge en översiktlig omvärldsanalys av nationella och regionala stödstrukturer för filmen.
Utgångspunkten för utredningsarbetet är stadens och länets ambitioner att stödja och utveckla
förutsättningarna för filmen i länet.
I rapporten görs bl.a. en genomgång av de goda förutsättningarna som Stockholmsregionen har för
att låta filmen spela en större roll än idag, och de positiva effekter som då kan uppnås för kulturen
och för de kreativa näringarna. Tyngdpunkten i rapporten ligger på filmproduktion och analyser av de
strukturer, utmaningar och möjligheter som finns i regionen. I rapporten redovisas förslag till
organisatoriska lösningar för framtiden och tänkbara strategiska vägval.
Syftet med rapporten är att underlätta för strategiskt grundade beslut om framtida regionala
satsningar på film.
Rapportens författare är Bo-Erik Gyberg1 med bidrag av Ulf Andersson-Greek2 och Kerstin Olander3.
Stockholm i februari 2018

1

Bo-Erik Gyberg har varit verksam som filmproducent, filmkonsulent, rektor för Stockholms dramatiska högskola och som filmpolitisk
rådgivare i regeringskansliet.
2
Ulf Andersson-Greek har tidigare varit verksamhetsledare för Film Stockholm, borgarrådssekreterare (s) i Stockholms stadshus och
arbetar nu som enhetschef kultur i Botkyrka kommun.
3

Kerstin Olander har arbetat med filmfrågor och regional samordning inom Stockholms läns landsting.
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SAMMANFATTNING
Filmen är en av vår tids viktigaste kulturyttringar och påverkar människors uppfattning om sig själva
och andra. Tillgång till god film, förståelse av filmens uttrycksmedel och påverkanspotential
tillsammans med möjligheter till eget skapande av rörliga bilder och en professionell filmproduktion
som gestaltar väsentliga berättelser och frågeställningar, är viktiga delar av demokratins fundament.
Kommuner och regioner/landsting har här en stor viktig roll inom kultur-, närings- och
utbildningspolitiken.
Filmen är en del av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och spelar en viktig roll i regional
tillväxt. Förutsättningarna för filmen är i grunden mycket gynnsamma i Stockholmsregionen. I
Stockholms län finns över 40% av Sveriges KKN och de omsätter i länet 260 miljarder kronor och
sysselsätter 84.000 personer varav närmare 9.000 inom film och television. En stor del av
filmproduktionen i Sverige äger emellertid rum utanför Stockholmsregionen som en följd av
gynnsammare finansiella förutsättningar som råder i exempelvis Västra Götaland och i länder i östra
Europa. Över hälften av alla professionellt verksamma inom filmproduktion bor i
Stockholmsregionen. Många av dessa arbetar dock utanför Stockholm där filmproduktionen äger
rum. Man kan beskriva läget som att den unika kapacitet och kompetens inom filmkulturellt
främjande och filmproduktion, som finns i Stockholmsregionen inte kommer regionen till del så
mycket som den skulle kunna, och att en viktig orsak till detta är en organisatorisk struktur som
bromsar utvecklingen och den jämförelsevis låga nivån på regionala filminvesteringar och på
avsaknad av produktionsincitament.
Viktiga offentliga aktörer i regionen är förutom Stockholms Stad, som genom satsningen på Film
Capital Stockholm har en avgörande roll för utvecklingen, övriga kommuner och Stockholms läns
landsting. Till det kommer aktiebolaget Filmregion Stockholm-Mälardalen som drivs med i huvudsak
offentliga medel.
I Sverige finns fyra etablerade filmproduktionsregioner, varav Stockholmregionen är en. Film i Väst är
den överlägset största med en årlig filminvesteringsvolym på cirka 100 milj kr. Film i Skåne
investerade 2016 cirka 14 milj och Filmpool Nord cirka 13 milj kr. Filmregion Stockholm-Mälardalen
hanterade 2017 filminvesteringar om närmare 11 milj kronor. (Se bilaga 1 för en sammanställning av
några nyckelfakta för de fyra filmregionerna.)
Effekterna av regionala filminvesteringar i Europa och Sverige är väldokumenterade och visar
återkommande på att varje investerad krona genererar tre gånger så mycket i regional spendering.
Detta bidrar till regional sysselsättning och tillväxt och ger pengar tillbaka i form av skatter.
Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) beräknar att de under 2016 investerade 11 milj kr
genererade över 80 milj kr i spendering i regionen.
Utredningens analys och överväganden pekar på behov av en regional filmstrategi och en översyn av
de resurser som kommuner och landstinget fördelar till området. I strategin bör både
främjandeperspektivet och branschperspektivet lyftas fram, liksom betydelsen av att levandegöra
regionens berättelser. Filmkommissionsverksamhetens roll bör stärkas liksom satsningar på att skapa
långsiktigt hållbara förutsättningar för den fristående delen av regionens filmsektor och för
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talangutveckling. Uppföljning av de positiva regionala effekterna av filminvesteringar behövs för att
ligga till grund för politiska beslut om resursallokering, som bör ökas.
Utredningens huvudsakliga förslag är tre:
• Att stärka samverkan och effekterna av filmsatsningar i regionen genom att samla
verksamheterna i ett av Stockholm stad och Stockholms läns landsting samägt och
ekonomiskt starkt bolag, i partnerskap med kommuner och andra aktörer.
• Att utreda hur filmens roll i skolan och biografernas roll som social mötesplats kan utvecklas
och hur mediaverkstäder kan skapas i fler av länets kommuner än de tre som har det i dag.
• Att utarbeta en strategisk plan för filmen i regionen.
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GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
FILMKULTUR OCH FILMPRODUKTION I
STOCKHOLMREGIONEN
Tillgång till god film, förståelse av filmens uttrycksmedel och påverkanspotential tillsammans med
möjligheter till eget skapande av rörliga bilder och en professionell filmproduktion som gestaltar
väsentliga berättelser och frågeställningar, är viktiga delar av demokratins fundament.
Filmkulturen och filmproduktionen spelar en stor roll i Stockholmsregionen, och förutsättningarna
för filmkulturen och filmbranschen är i grunden mycket goda.
• I länet finns över 40 procent av Sveriges kulturella och kreativa verksamheter, som
sysselsätter 84.000 personer i länet, varav minst 8.500 inom film och television. Till det
kommer spelutvecklare och personer inom gränsområden till filmen, där VR spelar en
ökande roll och medför ömsesidigt utvecklande synergier.
• Den tekniska infrastrukturen och spetskompetenser finns, inte minst när det gäller
avancerad efterbehandling, men också inom studioproduktion där huvuddelen av svensk
reklamfilm spelas in i Stockholmsregionen.
• I regionen finns flera ledande utbildningar med stor relevans för filmsektorn och för
innovationsklimatet inom rörliga bilder, transmedia och VR (KTH, Stockholms dramatiska
högskola, Konstfack).
• Här finns en god grund för talangutveckling genom medieverkstäder och
talangutvecklingsprogram.
• Stockholms stad har en tydlig strategi för att underlätta filminspelningar i staden, och tar ett
stort finansiellt ansvar för filmregionen.
• Efterfrågan på Stockholm och regionen för lokalisering av både inhemska och utländska
filmproduktioner är större än vad filmkommissionen i Stockholm kan hantera.
• I länet finns 50 biografer med tillsammans 155 salonger (av landets 800) och flest antal
biobesök per capita i hela landet; 2,5 (snitt i riket: 1,8).
• Länet har över 50 filmfestivaler med olika inriktningar inklusive särskilda satsningar på barnoch unga.
Till detta kan läggas god tillgång på inspelningsplatser och miljöer av vitt skilda slag och ett starkt och
brett kulturutbud, som gör det attraktivt att vistas i regionen.
Filmproduktionsverksamheter innebär inte bara god tillgång till filmkultur i form av filmer som
återspeglar regionens berättelser, utan också gynnsam påverkan på tillväxt, sysselsättning och
utveckling av kulturella och kreativa näringar i de regioner där produktionen äger rum. Effekterna är
utförligt studerade i en rad rapporter på både europeisk och svensk nivå. (Bland annat Stockholm
Business Region/Cloudberry: Stockholm Runaway Productions, 2014, European Audio-Visual
Observatory: Public financing for film and television content – The state of soft money in Europe,
2016 och Olsberg SPI: Film and the creative Economy: How Film and Television drama Productions
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Grow the Creative Industries, 2017) Siffor som återkommer i olika rapporter och seminarier är att en
investerad krona genererar cirka 3 kr i ökad ekonomisk aktivitet inklusive ökade skatteintäkter. Upp
till 50% av de spenderade pengarna bedöms komma regionala kreativa näringar utanför filmindustrin
till del.

MEN…
Trots Stockholmsregionens goda förutsättningar och en samsyn i regionen om filmens stora roll inom
kulturen och de kreativa näringarna, så utnyttjas inte potentialen i tillfredställande grad. Flera
faktorer inverkar negativt på möjligheterna:
• Den organisatoriska strukturen i regionen för stimulans till filmbranschen uppfattas som
splittrad och otydligt.
• Talanger som utvecklas i regionen får alltför sällan möjlighet att debutera med långfilm i
regionen. De lämnar regionen till förmån för andra regioner. Exempel på detta är filmerna
Dröm vidare, Tjuvheder, Avalon och Måste gitt.
• Den samstämmiga bild som uppgiftslämnarna till denna rapport ger, är att över hälften av de
som nationellt arbetar inom filmsektorn är bosatta i Stockholmsregionen. Dessa personer
representerar en omfattande kompetens och kreativitet, men när pengarna och uppdragen
ligger utanför regionen är många av dessa individer under långa perioder verksamma utanför
Stockholmsregionen.
• Filmkommissionsverksamheten i Stockholmsregionen är underdimensionerad vilket försvårar
arbetet med att få inspelningar lokaliserade till regionen, och motverkar Stockholms stads
strategi att attrahera filminspelningar.
• De medel som finns att tillgå för samfinansiering av filmproduktion med relevans för
regionen och därmed för att ställa villkor för lokalisering, är hittills jämförelsevis små.
• Regionen konkurrerar med andra regioners större satsningar och med andra regioner i
Europa där priser på teknik och personal är lägre och där generösa skatteincitament finns.
• De filmkulturella främjandeinsatserna är ojämnt spridda i regionen och förutsättningarna och
prioriteringarna i kommunerna skiljer sig åt. Flera kommuner saknar exempelvis biograf och
många elever nås inte av skolbioverksamhet.
• De regionala och kommunala filmkulturella främjandeinsatserna är organisatoriskt splittrade.
Ansvar är fördelade på olika förvaltningar och hamnar ibland mellan stolarna och i vissa fall
kommer samarbeten i konflikt med kommunallagen. Effektivitetsförluster uppstår när
samordning brister.
En av de viktigaste parametrarna som avgör lokaliseringen av filmproduktionsverksamhet är
ekonomin. Verksamheten sker där investeringen finns och där det är billigast. Det är av dessa skäl
som filminspelningar, som egentligen kunnat ske i Stockholmsregionen, sker på andra platser; här
märks Västra Götaland, där Film i Västs investeringar villkoras av regional lokalisering (på samma sätt
som investeringar från andra regioner i Sverige och Europa) och flera länder i östra Europa och
Baltikum, där priserna på personal, studio och teknik är lägre och där det ofta finns gynnsamma
skatteincitament. Frågan om skatteincitament har återkommande förts upp till politisk diskussion
och är nu åter aktuell genom Tillväxtverkets och Filminstitutets utredning (Fler filminspelningar till
Sverige, rapport till regeringen, Tillväxtverket & Filminstitutet 2017). Om även Sverige skulle införa
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skatteincitament (majoriteten av EU:s medlemsländer, Norge och Island har redan sådana
incitament) skulle det gynna framför allt de regioner i Sverige som idag har en stark regional satsning
på filmen. Det skulle riskera att ytterligare minska Stockholmregionens konkurrenskraft.
Man kan förenklat beskriva allt detta som att den unika kapacitet och kompetens inom
filmproduktion och filmkulturellt främjande, som finns i Stockholmsregionen inte kommer regionen
till del så mycket som den skulle kunna, och att viktiga orsaker till detta är den jämförelsevis låga
nivån på regionala filminvesteringar och lokala produktionsincitament tillsammans med en
organisatorisk struktur som bromsar utvecklingen. Förslag till organisationsförändring, filmkulturellt
främjande och strategisk utveckling lämnas i rapportens nästa avsnitt.

11

Page 103 of 139

FÖRSLAG I KORTHET
I detta avsnitt görs en kortfattad genomgång av de tre huvudsakliga förslag som utredningen lett
fram till. Förslagen och de utmaningar och de bedömningar som ligger bakom förslagen, redovisas
utförligt i senare avsnitt.
Det är utredningens mening att förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik satsning på filmen i
Stockholmsregionen behöver ha sin grund i två utgångspunkter:
•

•

För kontinuitet och legitimitet behövs som minst, bibehållen och på sikt ökad ekonomisk
satsning inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting både på filmproduktion och
talangutveckling. Investeringar i samproduktioner bör över tid ökas från dagens cirka 13 milj
per år till minst det dubbla.
För ökad effektivitet och tydlighet behövs en formaliserad samverkan mellan parterna utifrån
en sammanhängande syn på film som både kultur och näring, där främjandet av nya talanger
säkrar återväxten av en konstnärligt och publikt angelägen film och bidrar till en framstående
bransch.

ORGANISATION
Utredningen föreslår att Stockholms stad och Stockholms läns landsting samordnar parternas
insatser inom filmproduktion och talangutveckling genom ett samägt bolag. I detta ingår stadens
nuvarande medlemsavgift till Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och finansiering av Film Capital
Stockholm AB samt landstingets verksamhet inom Filmbasen (del av enheten Film Stockholm) samt
stöd till den filmkommissionära verksamheten. Utgångspunkten ska vara att ägandet och
finansieringen av bolaget är likvärdigt mellan parterna. Målet bör också vara att etablera en lokal nod
av Filmbasen, mötesplats för stadens unga filmare, i Stockholm stad. Partnerskapsavtal och annan
samverkan upprättas med de kommuner och andra parter som har vilja och kapacitet att bidra till
bolagets mål att stärka den regionala filmproduktionen. Förslaget innebär att ytterligare
främjandeinsatser kan sammanföras inom det samägda bolaget.
Utvecklingsprocessen kring den nya regionala samordningen behöver ske i nära dialog med
nuvarande kommunmedlemmar inom Filmregionen, övriga relevanta representanter från
filmbranschen samt berörda myndigheter och andra aktörer. Inte minst är det viktigt att bolaget kan
ha en fortsatt regional ”mäklande” roll mellan den egna samproduktionsverksamheten, olika lokala
offentliga och privata investeringsbolag och relaterade initiativ samt att filmbranschens inflytande
ges form.
Skälen till förslaget ligger i svagheterna i den nuvarande filmregionala verksamheten inom Filmregion
Stockholm-Mälardalen. Svagheterna består bland annat i en spretig ägarkrets och svårigheter att
tillräckligt underlätta för regionens talanger att ta steget ut i professionell produktion. Förslaget tätar
det olyckliga ”glappet” mellan landstingets nuvarande inriktning mot talangutveckling och stadens
inriktning mot samproduktion av helt professionell film och tv. Med detta förväntas fler talanger och
långfilmsdebutanter slå igenom på ”hemmaplan” och då inte behöva vända sig till andra
filmregioner. Förslaget skapar också en långsiktigt stabil grund för allokering av mer resurser både till
den filmkommissionära verksamheten och filminvesteringarna, något som ökar filmbranschens
bidrag till regionens tillväxt.
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Genom en tydligare och starkare ägarbild blir det dessutom möjligt att i ett sammanhållet bolag
skapa synergier som ökar effekterna av satsningarna – både vad gäller talangutveckling,
filminvesteringar, innovationer och filmkulturellt främjande i regionen. En gemensam satsning av två
starka ägare visar prov på förmåga till samverkan mellan staden och landstinget i kulturfrågor av
regional karaktär, något som också gynnsamt påverkar regionens kreativa näringar. Detta är i linje
med ett av målen i RUFS 2050, som poängterar att kulturdriven tillväxt och det kreativa företagandet
bidrar till en regional utveckling i en ledande tillväxt- och kunskapsregion.
Författarna bedömer att förslaget kommer att mottas positivt av den regionala filmbranschens
parter och att därmed branschens nöjdhet har goda förutsättningar att öka.
Förslaget medför även utmaningar. Dessa utvecklas i det mer utförliga avsnittet om förslagen på sid
32. Där redovisas också två alternativa förslag, som författarna dock ser som mindre ändamålsenliga.
Ett ytterligare alternativ med en lösning inom Stockholm stads bolagskoncern Stockholm Business
Region AB (SBR) berörs kortfattat och ses som en möjlighet på längre sikt.

FILMKULTURELLT FRÄMJANDE
Utredningen föreslår att ett uppdrag läggs på Film Stockholm att i samverkan med en referensgrupp
med representanter för de tre kvarvarande AV-centralerna (Medioteket i Stockholm, AV-centralerna
i Järfälla och Botkyrka) samt företrädare för festivaler - utreda relevanta aspekter på film i skolan.
Utredningen föreslår också att Film Stockholm får ett uppdrag att utreda/beskriva vilka effekter som
kan uppnås genom ett medvetet användande av den lokala biografen.
Skälen till förslagen ligger i de delvis stora skillnader i filmkulturella insatser som finns mellan länets
26 kommuner. Mycket av den verksamhet som ändå sker är både ändamålsenlig och effektiv, och det
är med erfarenheter därifrån och genom stöd från SLL:s Film Stockholm, som fler kommuner kan bli
delaktiga. En viktig roll spelar den lokala biografen, som idag inte bara är en plats för filmvisning,
utan för en rad andra kulturella och sociala aktiviteter. Genom konkret vägledning och goda exempel
kan processen att utveckla samverkan med skolan, de lokala mediecentras roll och lokala biografers
verksamhet underlättas och ges god kvalitet.

STRATEGISK PLAN FÖR FILMEN
Utredningen föreslår att en strategisk plan med uppföljningsbara mål för filmen i regionen upprättas
och uppdateras årligen, och kopplas till indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. I bilaga 5
redovisas förslag som diskussionsunderlag för fortsatt arbete med indikatorer och deras användning.
Skälen till förslagen ligger i att det idag framstår som allt mer angeläget att lyfta fram regionala
perspektiv på kulturell verksamhet i stort, och samtidigt se till kulturens gynnsamma effekter på
regionens kreativa näringar. SLL:s pågående arbete med att utveckla en regional kulturstrategi syftar
bland annat till att öka tillgängligheten till och deltagande i kulturlivet och stärka möjligheterna till
konstnärlig utveckling. Även digitaliseringens möjligheter och utmaningar kan ses i ett regionalt
perspektiv. Mot bakgrund av filmens starka roll inom kulturen och de kreativa näringarna är det
rimligt att som en följd av en regional kulturstrategi och RUFS 2050, utveckla en strategisk plan för
filmen i regionen och att etablera system för att följa upp och utvärdera insatserna.
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… OM TRE TILL FEM ÅR!
Givet de goda förutsättningarna och de ambitioner som SLL och Stockholms stad tillsammans med
kommuner och andra aktörer i regionen har, finns anledning att vara optimistisk inför framtiden.
Inom räckhåll ligger en utveckling som om några år innebär:
•

Ett tydligt och resursstarkt filmproduktionscentrum är etablerat – här kallat Filmproduktion
Stockholm. Centret drivs av Stockholms stad och SLL och arbetar i nära samarbete med
branschen i regionen. En rad partnerskapsavtal finns med kommuner (även utanför länet)
och med andra regioner och aktörer med intressen i kreativa näringar och ny teknologi.
Samarbeten med högre utbildningar och forskning är välfungerande och ger
kompetensutveckling samt fördjupning och breddning av rörliga bilder och digitala medias
möjligheter.

•

Filmproduktionscentret knyter ihop ett väl fungerande talangutvecklingsarbete med
professionell filmproduktion och samfinansiering. De talanger som kommer fram i regionens
talangutvecklingsprogram ges goda förutsättningar att i regionen debutera med sina första
långa filmer för bio.

•

50 procent fler filmproduktioner än 2017 - både nationella och internationella - sker i
regionen och sysselsätter en ökande andel av de i regionen bosatta professionella. Ökningen
är resultat av en kombination av intensifierat filmkommissionsarbete, systematiskt arbete för
att underlätta filminspelningar och ökade samproduktionsinsatser från Filmproduktion
Stockholm. Stockholmsregionen ligger i framkant med innovationer och tillämpningar för
rörliga bild inom bl.a. VR-teknologi. Kreativa näringar spelar en allt större roll i regionen.

•

Årligen investerar Filmproduktion Stockholm cirka 30 mnkr i samproduktioner, som
genererar verksamheter i regionen till ett värde av över 90 mnkr. De filmer som produceras
med regionalt stöd är av hög kvalitet och flera blir publikfavoriter. Festivaldeltagande och
priser bekräftar den höga nivån.

•

Många av de filmer som produceras i regionen levandegör för regionen relevanta berättelser
– värderingar, attityder, personer, platser, händelser mm. Filmerna når ut både nationellt
och internationellt och bidrar till bilden av Stockholm som region och stad och stärker
varumärket.

•

Länets alla kommuner har någon form av skolbioverksamhet, där filmpedagogik och
mediekunskap spelar viktiga roller i undervisningen. Lokala mediecenter och biografer med
bred kulturell och social verksamhet etableras i fler kommuner. Verksamheterna utvecklas
och får stöd av regionens gemensamma resurscentrum för film och rörliga bilder. Biogåendet
ökar.

…om inget görs riskerar denna gynnsamma utveckling att utebli.
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BAKGRUND
Den som redan har en översiktlig bild av filmen i regionen och regionala satsningar i Sverige, kan med fördel
gå direkt till nästa avsnitt: ”Utmaningar för Stockholmsregionen”

FILMPRODUKTION – BÅDE KULTUR OCH NÄRING
Filmbranschen är en del av de kulturella och kreativa verksamheterna. Till den kreativa sektorn
räknas vanligen också dataspel, design, foto, konst, musik, media, mode, litteratur, reklam/PR,
scenkonst, kulturarv, slöjd och hantverk.
FILMBRANSCHEN
Den svenska filmbranschen är till sin ekonomi en liten men till sitt innehåll väsentlig del i både
kulturen och i de kreativa verksamheterna. Sektorn är dynamisk och olika delar av den överlappar
varandra med otydliga avgränsningar. Det är bl.a. därför svårt att ge precisa siffor. Följande
uppskattningar kan ändå ge en bild av sektorns betydelse:
• I Stockholms län omsatte 2013 den kulturella och kreativa sektorn inklusive filmbranschen
260 miljarder kronor. 84.000 personer i länet arbetade 2013 inom kulturella och kreativa
näringar. Förädlingsvärdet av kulturella och kreativa näringar utgjorde 2013 6,4% av
bruttoregionprodukten. (Volante, rapport 16:01, Stockholms kreativa ekonomi, 2016).
• 42% av Sveriges kulturella och kreativa verksamheter fanns 2013 i Stockholms län. (Volante,
rapport 16:01, Stockholms kreativa ekonomi, 2016).
• Svensk filmnäring omsatte 2016 ca 11 miljarder kronor totalt i Sverige (Filminstitutet,
Filmåret i siffor 2016).
• Filmbranschen i Sverige utanför TV-bolagen sysselsätter cirka 5.000 personer på heltid och
därutöver cirka 10.000 personer på deltid. (Boston Consulting Group, Svensk Filmnäring
2015)
• Området film/tv hade 3 677 företag med 8 598 anställda i Stockholms län år 2011 och allt
tyder på att fler tillkommit sedan dess. (Stockholms läns landsting 2016, Berättelser i vår tid)
• De tre enskilt största finansiärerna av svensk filmproduktion är Svenska Filminstutet (346 milj
kr 2016), de fyra stora filmregionerna (tillsammans cirka 140 milj kr, varav Film i Väst cirka
100 milj kr) och Sveriges Television (cirka 100 milj kr).

FILMKULTURELLT FRÄMJANDE
Filmen är en av vår tids viktigaste kulturyttringar och påverkar människors uppfattning om sig själva
och andra. Tillgång till god film, förståelse av filmens uttrycksmedel och påverkanspotential
tillsammans med möjligheter till eget skapande av rörliga bilder är viktiga delar av demokratins
fundament. Kommuner och regioner/landsting har här en stor viktig roll inom kulturpolitiken och
utbildningspolitiken.
Under hösten 2017 genomförde landstinget en enkät riktad till kommunerna för att undersöka hur
behov och önskemål formulerades avseende stöd från Länskulturfunktionerna. Av enkätsvaren och
efterföljande diskussioner framgår att man över lag efterfrågar att landstinget tar en roll som
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samordnare av insatser som är svåra för enskilda kommuner att själva svara för inom följande
områden:
SKOLBIO OCH FILM I SKOLAN, SKAPANDE SKOLA
Enligt en aktuell enkät genomförd av visningskonsulenten vid Film Stockholm saknar 11 av länets
kommuner skolbio. Det är ett resultat av förändringar i ekonomiska, organisatoriska och tekniska
förutsättningar i skolan. Ett stort ansvar vilar idag på varje enskild lärare att ha kompetens inom
filmens klassiska och aktuella repertoar, rättighetsfrågor och teknik. Skapande skola är tillfälliga
projekt som är lokala och beroende av eldsjälar. En regional struktur saknas.
Stockholms stads verksamhet Medioteket drivs av utbildningsförvaltningen med uppdrag att
förmedla film till skolor i staden. Man har idag 27 000 titlar, främst som strömningstjänst, samt
skolbioverksamhet och pedagogiska projekt. I länet finns endast två AV-centraler kvar med likartat
uppdrag – i Järfälla i norr och Botkyrka i söder. Flera av länets filmfestivaler liksom några fria aktörer
erbjuder också skolbio, oftast som event under begränsad tid och utan samordning med ordinarie
verksamheter.
UTVECKLING AV KULTURSKOLESAMVERKAN
I den kulturskoleenkät som under hösten 2017 sammanställts av SLL framgår att tolv kommuner
erbjuder någon form av rörlig bild i sitt kursutbud i kulturskolan. Kulturskolan är en möjlighet för
även de yngsta att pröva på den rörliga bilden som uttryck. Landstinget inledde 2016 ett
utvecklingsprojekt för att utreda hur en samverkan mellan kommunerna kan utformas.
FRITIDSGÅRDAR OCH SOMMARJOBB
På fritidsgårdarna finns möjlighet att fånga upp intresset hos ungdomar och i flera kommuner har de
blivit verkstäder där nya talanger har kommit fram. Film Stockholm driver ett nätverk för dessa
fritidsgårdar och fritidsgårdarna är ofta samarbetsparter i landstingets årliga sommarjobbssatsningar.
Under 2017 arbetade 186 ungdomar i kulturella sommarjobb varav 78 med film. Ytterligare 20
ungdomar fick filmjobb direkt genom stadsdelarna i samverkan med SLL/Film Stockholm. Satsningar
på fritidsgårdar ser olika ut i kommunerna men utveckling av verksamheten är ett viktigt steg för
ungdomar på väg från amatör till nästa trappsteg i ”filmtrappan”.
FORTBILDNINGAR
Det finns ett stort behov av fortbildningar inom film/rörlig bild för pedagoger inom förskola, skola,
fritid och kulturskola men också för personal inom vård och omsorg och för personal på lokala
fristående biografer.
FILM I VÅRDEN
Film i vården drivs av landstinget genom Film Stockholm som projekt inom rehabilitering, äldrevård
och inom psykiatrin. Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen drivs av Film Stockholm och av Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Inom
kommunerna finns stora behov av utveckling och samordning av kultur inom äldreomsorg,
demensvård, psykiatri samt inte minst för gruppen unga med funktionshinder.
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BIOGRAFERNA OCH VISNINGSFRÅGOR, FESTIVALER
För den lokala kulturen är biografen en viktig mötesplats. Den kan användas för visningar av
repertoarfilm, festivalfilm från olika språkområden och med olika teman, utsändningar från
internationella teatrar och operahus, för skolfilmer och spelevent. Idag saknar fyra kommuner helt
en egen biograf och i många kommuner är det avsevärda avstånd att ta sig till biograf. Genom
inrättandet av tjänsten visningskonsulent på Film Stockholm så har ett systematiskt arbete inletts för
att utveckla området. De små biograferna och oberoende distributörerna har en tuff marknad och
behov finns för att stärka strukturerna så att medborgarna i hela länet får tillgång till en mångfald av
film. Stockholms stad verkar för att utveckla fler visningsplatser och beviljade 2016 stöd till fem
fristående aktörer att göra förstudier för etablering av nya visningsplatser för kvalitetsfilm.
Stockholms stad och landstinget för sedan ett par år samtal om hur de många festivalerna ska stöttas
på bästa sätt.

VIKTIGA AKTÖRER FÖR FILMSATSNINGARNA I STOCKHOLMSREGIONEN
Filmregion Stockholm Mälardalen (FRSM )
I Sverige finns fyra etablerade filmproduktionsregioner, varav Stockholmsregionen är en. Film i Väst
är den överlägset största med en årlig filminvesteringsvolym på cirka 100 milj kr. Film i Skåne
investerade 2016 cirka 14 milj och Filmpool Nord cirka 13 milj kr. Filmregion Stockholm Mälardalen
hanterade 2017 filminvesteringar om drygt 10 milj kronor.
Effekterna av regionala filminvesteringar i Europa och Sverige är väldokumenterade och visar
återkommande på att varje investerad krona genererar tre gånger så mycket i regional spendering.
Detta bidrar till regional sysselsättning och tillväxt och ger pengar tillbaka i form av skatter.
Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) är ett regionalt produktionscentrum etablerat 2007 av
Solna stad, Botkyrka kommun och regionförbundet Örebro län (idag Region Örebro län) i samverkan
med den regionala filmbranschens intresseförening (idag Filmallians Stockholm-Mälardalen).
FRSM har formen av ett aktiebolag ägt av en ekonomisk förening där åtta kommuner, två regioner,
Åland samt branschorganisationen Filmallians Stockholm Mälardalen är medlemmar4. Enskilt största
medlem är Stockholms stad. Styrelsen utses av aktiebolagets bolagsstämma och består av
företrädare för kommuner och bransch. Verksamheten finansieras främst genom
invånarantalbaserade medlemsavgifter till den ekonomiska föreningen5 och genom olika projekt,
varav det största är det EU-finansierade Smart Kreativ Stad. Stockholms läns landstings kulturnämnd
bidrar därutöver med ett stöd till den filmkommissionära verksamheten med 500 tkr per år, men är
ej formellt medlem.

4

Per 2018-02-01 är fanns följande medlemmar i organisationen: Gotlands kommun/Region Gotland (genom Gotlands filmfond AB)
Danderyds kommun, Haninge kommun, Nacka kommun, Sala kommun, Köpings kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Region
Örebro län (t.o.m. 2018) och Ålands landskapsregering samt Stiftelsen Filmstadens Kultur/Solna stad och Filmallians StockholmMälardalen. Ytterligare en kommun har deltagit men avslutat sitt medlemskap under perioden (Botkyrka). Örebro har beslutat att lämna,
men fullgör sina åtaganden hela 2018.
5
Finansieringen av organisationen baseras på en medlemsavgift om 4 kronor per capita för kommunerna; en modell inspirerad av
Stockholm Business Alliance (dotterbolag till SBR som samlar kommuner i den större Mälardalsregionen i främjande insatser för gemensam
näringslivsutveckling).
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FRSM är på liknande sätt som Film i Väst, Film i Skåne och Filmpool Nord en viktig aktör när det gäller
investeringar i samproduktion av film och TV. FRSM bereder ärenden för beslut i flera olika
investeringsfonder, bl.a. Film Capital Stockholm. Från en relativt blygsam start har
filminvesteringarna gradvis vuxit till en nivå i paritet med investeringarna i Skåne och Norrbotten, dvs
drygt 10 milj kr per år. Den totala omslutningen 2017 har uppgått till drygt 12 mnkr (varav 2,6 mnkr
från EU) och bolaget har 7 anställda. De kommunala medlemsavgifterna uppgår till 5,2 mnkr varav
Stockholms stad svarar för 3,7 mnkr. Samproduktionsverksamheten skiljer sig från övriga
filmregioner i det att FRSM inte investerar ur det egna bolaget utan istället agerar mäklare till andra
investeringsbolag vilka FRSM på olika sätt samarbetar med (tabell 1)
FRSM har under perioden 2014-18, genom sin mäklande funktion, allokerat ett investeringskapital
om totalt ca 62 mnkr ur de fonder man hanterar (i snitt ca 12 milj per år). Filmregion StockholmMälardalen (FRSM) beräknar att de under 2016 investerade 11 milj kr genererade över 80 milj kr i
spendering i regionen6.
Bolag

Ägande

Finansiär, mnkr 2014-18

Kommentar

Film Capital Stockholm
AB

FRSM 100%

Stockholms stad, via SBR
Ca 42 mnkr

Bolaget etablerades i
samband med Stadens
inträde 2015.
Representanter för Staden
har majoritet i bolagets
styrelse.

Gotlands filmfond AB

Gotlands kommun 80%,
FRSM 20%

Gotlands kommun
Ca 15,5 mnkr

FRSM:s vd är ledamot i
bolagets styrelse

Örebro läns
filminvestering AB

FRSM 100%

Region Örebro
1 mnkr

Oviss framtid för bolaget
maa Region Örebros
utträde ur FRSM

Privat
1,5 mnkr

Privat. (Grundat av FRSM:s
externe ekonom)

Privat
2,7 mnkr

FRSM:s vd är ordförande i
bolaget.

FIlminvestering i Örebro
AB
Spellbound capital AB

Privat.

Tabell 1. Fonder som FRSM hanterar.
Utöver ovanstående bolag med mer formell koppling till FRSM finns även en dialog kring
investeringar, och vid tillfällen också samarbete i enskilda film- och tv-projekt, med parter som
Ålands landskapsregering, Norrköpings filmfond med flera.
FRSM bedriver en uppskattad filmkommissionär verksamhet i nära dialog med Stockholm Business
Region och dess varumärkes- och platsmarknadsföringsarbete. Filmkommissionären marknadsför
Stockholm och övriga regionen både nationellt och internationellt, via nätverk och filmfestivaler.
6

Värdet på spenderingen är FRSM:s egen approximation bestående av både faktiska data och estimat. Tre kategorier har inkluderats: (i)
produktioner som Filmregionens nätverk av investeringsbolag har tagit beslut om 2016 att investera i, (ii) produktion/projekt som
Filmregionen eller något bolag inom dess nätverk gett stöd till 2016 samt (iii) produktioner som Filmregionen eller något av bolagen i dess
nätverk av investeringsbolag investerat i eller gett stöd till, och som haft premiär under 2016.
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Kommissionären faciliterar även förfrågningar om inspelning i regionen genom att förslå lämpliga
inspelningsplatser och bistå i tillståndsprocessen. Det är en allmän bild att den filmkommissionära
resursen inom FRSM idag är otillräcklig i förhållande till efterfrågan.
Flera av de filmer som kommit till genom FRSM:s stöd, har blivit både publika och konstnärliga
framgångar med deltagande i ett stort antal internationella filmfestivaler, bl.a. Berlinale, Copenhagen
PIX, Women’s International Filmfestival Seoul, Durban International Film Festival, IDFA Amsterdam..
Här märks bl.a. de guldbaggebelönade filmerna Flickan mamman och demonerna och Den
allvarsamma leken. En svårighet för regionens kreatörer och producenter, är att det finns ett glapp
mellan talangutveckling och filmfinansiering. Bland de filmer som fått utvecklingsstöd genom SLLfinansierade Filmbasen/STHLM Debut men inte samfinansiering från FRSM märks bl.a.
guldbaggebelönade debutlångfilmerna Tjuvheder och Dröm vidare. En konsekvens av detta glapp
blev finansieringsbekymmer och sämre förutsättningar för produktionerna, som ändå kunde
genomföras tack vare finansiering och professionellt arbete i andra regioner än Stockholm.
Stockholms stad
Under 2016 publicerade kulturförvaltningen i Stockholms stad en rapport om de aktuella stöden till
filmverksamhet i staden och landstinget. (Filmstöden i Stockholms stad och Stockholms läns
landsting, Stockholms stad, 2017) Rapporten konstaterar att både Staden och landstinget har ökat
sina resurser till film perioden 2014-16. Stadens stöd via kulturnämnden har ökat från 5,9 mnkr till
14,8 mnkr per 2016. Det utökade stödet har framförallt riktats mot stadens många filmfestivaler
samt även möjligheter för aktörer att etablera nya kvalitetsbiografer och andra visningssammanhang
med visst fokus på ytterstaden. I beloppet ingår även stadens medlemsavgift i Filmregion StockholmMälardalen om 3,6 mnkr, motsvarande 4 kronor per capita, sedan 2015.
Utöver detta bidrar staden, via näringslivsbolaget Stockholm Business Region, till satsningen på
professionell film- och tv-filmproduktion genom att allokera medel till investeringsbolaget Film
Capital Stockholm som förvaltas av Filmregion Stockholm-Mälardalen. Totalt har staden allokerat
drygt 42 mnkr till Film Capital perioden 2014-18. Kommunstyrelsen avsätter även årligen 1 mnkr till
filmpriset Stockholm Impact award som delas ut i samband med Stockholms filmfestival.
Staden antog under 2016 en särskild strategi som ett styrdokument för stadens nämnder och
bolagsstyrelser gällande utveckling av filmen, i vid mening, inom staden. Strategins huvudsakliga
syfte är att göra staden mer ”filmvänlig”. Målet är att ”öka stadens konkurrenskraft när det gäller
besöksnäring och näringsliv samt att skapa arbetstillfällen, framförallt för filmarbetare som bor i
staden.” Så ska bland annat ske genom en enklare och mer tydlig tillståndsgivning och
tillgängliggörande av stadens lokaler, men också genom att delta som medlem i Filmregion
Stockholm-Mälardalen. Strategin uttalar även behovet av ”att stödja lokala filmaktörer i syfte att
stärka, bredda och komplettera kvalitetsfilmsutbudet samt att göra det tillgängligt för alla.” Strategin
följs upp genom att kommunstyrelsen vartannat år inlämnar en rapport kring hur strategin efterlevs
och vid behov lämnar förslag till förbättringsåtgärder.
Rapporten Filmstöden i Stockholms stad och Stockholms läns landsting konstaterar också att stadens
och landstingets filmstöd i flera fall överlappar varandra. Det gäller bland annat stöd till ett antal
filmfestivaler och biografer samt Filmregionens kommissionära verksamhet. I dialogen mellan staden
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och landstinget har följande utvecklingsområden identifierats: skolbions framtid, utveckling av det
nuvarande samarbetet kring en filmpedagogisk konsulenttjänst, samlad strategi för stöd till och
samordningsinsatser för filmfestivaler samt att täta glappet mellan den talangutveckling som Film
Stockholm/Filmbasen bedriver och de möjligheter till samfinansiering som i regionen kan erbjudas
nya filmare. I samband med det senare utvecklingsområdet beskrivs också behov av mer pengar till
filmproduktion, då de samlade regionala resurserna är svagare än i de övriga produktionsregionerna.
Det gäller särskilt den typ av kvalitetsfilm som har Guldbaggebelönats under senare år. Här beskrivs
även det eventuella behovet av en gemensam portal för filmstöden i syfte att förenkla och tydliggöra
hur det samlade regionala filmstödet från flera aktörer ser ut. Sist men inte minst beskrivs behovet
av en regional filmstrategi i syftet att samordna stadens, landstingets och övriga filmverksamma
länskommuners olika insatser.
Stockholms läns landsting (SLL)
SLL investerade 2016 11,5 mnkr miljoner i satsningar relaterade till rörlig bild. År 2016 publicerade
landstingets kulturförvaltning två rapporter som grundligt beskriver läget för filmen i länet,
Berättelser i vår tid – en analys av filmlivet i Stockholms län samt Var visas filmen? om
förutsättningarna för visning av film i Stockholms län.
Landstinget fördelade 2017 stöd om 5.670 tkr till olika verksamheter och enskilda projekt inom film,
så som exempelvis filmpedagogisk verksamhet, barns och ungas eget skapande samt ett flertal
filmfestivaler med olika inriktningar och visningsområden. Landstingets utförare av kontinuerlig
verksamhet är det regionala resurscentret/länskulturfunktionen Film Stockholm/Filmbasen som i
samarbeten med andra aktörer såsom kommuner, fria filmare, föreningar, akademi och
studieförbund utvecklar strukturer för långsiktiga satsningar i utveckling och innovativa processer.
Som länskulturfunktion och regionalt resurscenter har Film Stockholm en samordnande roll och är en
organisation som ska verka för utvecklingen av filmkulturen och den rörliga bilden i samtliga
kommuner i länet. Film Stockholms uppdrag är att utifrån ett filmkulturellt perspektiv arbeta med
stöd till filmpedagogik, visning och spridning samt stöd till talangutveckling/produktion. Arbetet
bedrivs ute i länets kommuner genom samverkan med lokala aktörer för att stärka och utveckla film i
skolan, fortbildningar för pedagoger, workshops på fritidsgårdar och sommarjobb med film för unga.
Konsulenten för visning och spridning samverkar med lokala biografägare och kommuner med målet
att alla kommuner i länet ska ha en biograf och att verksamheterna anpassas till den lokala publiken
och kommunens behov.
Film Stockholm har ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för att använda film och rörlig bild inom
vårdsektorn. Arbetet med film i vården är inriktat på att nå ut med film och samtal till
vårdinstitutioner och skapande i rörlig bild för äldre och psykiskt funktionshindrade. En innovativ
spetsverksamhet pågår i samverkan med vårdcentraler för att utveckla VR som verktyg i behandling
av fobier. I samverkan med Danderyds sjukhus smärtrehab finns sedan ett antal år verksamhet med
kultur på recept, en verksamhet som involverar flera av landstingets Länskulturfunktioner.
Film Stockholms arbete med talangutveckling utgår från tanken att genom att låta många prova på
att skapa i rörlig bild i skolan och på fritiden fånga upp de talanger som finns i regionen och ge dem
en väg in i professionen. Genom samverkan med skolor och fritidsgårdar anordnas lokala
filmfestivaler för de filmer som skapats på plats. Några av filmerna kvalificerar sig sedan för visning

20

Page 112 of 139

på den regionala filmfestivalen Stockmotion med avdelningar för skolfilm och åldersindelade
visningskategorier som genomförs årligen.
Talangutvecklingen sker sedan vidare i verksamheten vid Filmbasen i Alby, Botkyrka, där en rad
workshops, seminarier och events anordnas varje år. Genom ett ansökningssystem utdelas
projektstöd, teknikstöd och stöd till nya filmprojekt. Sedan starten av Filmbasen har man utvecklat
särskilda satsningar för att lyfta de manusförfattare/regissörer/producenter som har en långfilmsidé,
att kunna gå från idé fram till produktionsstart. Genom verksamheten STHLM Debut, vill man ge
möjlighet för regionens främsta talanger att långfilmsdebutera. Verksamheten sker i samverkan med
Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms Filmfestival med avsikten att därigenom ge
möjlighet till finansiering av filmproduktionen och visningsmöjligheter vid festivalen. Under de sex år
som STHLM Debut verkat, så har ett antal mycket framgångsrika filmer producerats men övergången
från utvecklingen av projektet vid Filmbasen till den professionella finansieringen har inte fungerat
tillfredsställande vilket inneburit att flera av projekten (bl.a. Tjuvheder och Dröm vidare) fått söka sig
till andra filmregioner för finansiering och inspelning.

LÄNET
Satsningarna på film och rörlig bild inom länets 26 kommuner ser olika ut och kan ingå i
verksamheter inom flera förvaltningar, förutom kultur och fritid också utbildning, näringsliv, turism
och omsorg. Fyra kommuner saknar helt egen biograf. Endast tre kommuner har egen AVcentral/Mediecenter – Stockholm, Järfälla och Botkyrka.
I Stockholms län finns 155 biografsalonger varav 111 drivs av SF/Svenska Bio och 44 drivs av ideella
aktörer. Biograferna hämtar sina filmer från distributörer som säljer rättigheterna för ett bestämt
antal visningar. Ett antal mindre distributörer är bärare av ett utbud som kompletterar det
kommersiella utbudet. I länet genomförs årligen fler än 50 filmfestivaler – allt från små
temafestivaler till Stockholms Internationella filmfestival.

DE TRE ANDRA FILMPRODUKTIONSREGIONERNA
FILM I VÄST
Film i Väst är ett av Västra Götalandsregionen (VGR) helägt aktiebolag med säte i Trollhättan och är
det största regionala filmproduktionscentret i Sverige. Bolagets styrelse väljs av regionfullmäktige
och består uteslutande av politiska representanter. Målet för Film i Västs verksamhet är ”investera i
Film och TV-drama av hög konstnärlig kvalitet och/eller hög publik attraktionskraft. Film i Västs
samproduktioner ska ge nationell och internationell lyskraft samt nå och angå de flesta medborgare i
Västra Götaland.”.
Sedan starten 1992 har Film i Väst samproducerat närmare 600 svenska och internationella
långfilmer, dokumentärfilmer och TV-drama samt ytterligare cirka 400 kortfilmer och korta
dokumentärfilmer. Bolagets framgångar inleddes med samarbetet med det svenska
produktionsbolaget Memfis film och regissörer som Lukas Moodyson (”Fucking Åmål”, 1998) och
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Josef Fares (”Jalla! Jalla!”, 2000) och det danska produktionsbolaget Zentropa och regissör Lars von
Trier, som sedan ”Dancer in the dark”, 2000, har gjort alla sina filmer i samproduktion med FiV.
Finansieringen av Film i Väst uppgick 2016 till cirka 95 mnkr. Av dessa stod VGR för 87 mnkr (29 mnkr
från regionutvecklingsnämnden och 58 mnkr från kulturnämnden) och kommunerna Göteborg,
Trollhättan och Vänersborg för tillsammans drygt 8 mnkr. Utöver detta hade Film i Väst
samproduktionsintäkter om 20 miljoner. 2016 investerades cirka 98 mnkr i samproduktion av film
och tv-drama. Bolaget hade detta år 11 medarbetare.
Den filmkulturella verksamheten i Västra Götaland är organiserad genom den regionala
kulturförvaltningen Kultur i Väst (KiV) samt regionens kulturenhet som är beställare av verksamhet
från KiV. Ca 3 tjänster inom KiV är inriktade mot film, därtill kommer ett antal externa aktörer som
får bidrag för olika projekt. Området film har ingen fast budget utan medel äskas år från år.
Beslut om samproduktion fattas av produktionsansvarig på delegation av bolagets styrelse. Till
villkoren hör bland annat att minst 100% av Film i Västs insats i ett projekt ska spenderas på löner,
tjänster eller varor med hemmahörighet i regionen. Insatsens storlek relateras normalt till den
mängd produktion som görs i regionen. Som samproducent kräver Film i Väst del av producentens
intäkter från exploateringen av filmen från första kronan, avräknat stöd, lån och garantier till
filmprojektet.
Film i Västs samproduktioner stod 2016 för hälften av de svenska långfilmspremiärerna på biograf.
Film i Väst har som strategi att behålla sin ledande roll i europeiskt filmliv genom att mixa
utmanande och nyskapande arthouseprojekt med filmer av god kvalitet som får en stor spridning
regionalt, nationellt och internationellt.
FILM I SKÅNE
Film i Skåne AB är sedan 2009 ett dotterbolag inom koncernen Business Region Skåne, som till 85%
ägs av Region Skåne och till 15% av kommunförbundet Skåne. Verksamheten startades dock redan
1995 och drevs fram till 2001 som en ideell förening. 2000 startades samproduktionsverksamheten
(produktionscentret) vilket föranledde en omorganisation. Till skillnad från Film i Väst bemannas Film
i Skånes styrelse ej av politiker utan endast av personer från relaterad bransch och akademi.
Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film som arbetar med två uppdrag:
dels främjande av filmkulturell verksamhet, vilken i huvudsak finansieras av kulturnämnden inom
Region Skåne, dels tillväxt i Skåne genom filmproduktion, vilken i huvudsak finansieras genom
uppdragsavtal med Business Region Skåne. I Business Region Skånes ägardirektiv för Film i Skåne AB
slås det fast att: ”Bolaget [Film i Skåne AB] ska i samverkan med Skånes kommuner, näringsliv och
andra relevanta aktörer främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, delta i
samproduktion av film samt attrahera filmproduktion till Skåne. Detta ska ske genom konsultativ
verksamhet, samproduktion av filmkulturella arrangemang, filmkommissionsarbete, filmstudiodrift,
samt investering i filmproduktion som genomförs i Skåne eller produceras av skånska
produktionsbolag. Bolaget ska därvid vårda varumärket ‘Skåne’ så att det övergripande målet att
stärka marknadsföringen av Skåne uppnås.”
Film i Skåne omsatte 2016 ca 30 mnkr. Ca 16 mnkr investerades i fyra långfilmer, tre tvdramaprojekt, nio dokumentärer och ett antal kortfilmer och transmediaprojekt. Detta skapade
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enligt bolaget en total omsättning motsvarande ca 144 mnkr, varav ca 64 mnkr spenderades i Skåne.
Antalet tjänster med inriktning filmkulturell verksamhet är 2 – 3 tjänster inom FiS och därtill kommer
regionalt finansierade tjänster förlagda till andra aktörer såsom FilmCentrum Syd, BoostHbg och
Folkets Bio/Cineskåne.
Det filmkommissionära arbetet sker under varumärket Southern Sweden Film Commission.
Diskussioner pågår för närvarande om anslutning av Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg län till
verksamheten. Tidigare fanns ett formaliserat regionalt kommissionssamarbete med Köpenhamn
under namnet Öresund Film Commission.
Film i Skåne har vissa likheter med Filmregion Stockholm-Mälardalen i det att man samverkar med
det lokala filminvesteringsinitiativet Ystad-Österlen filmfond. Denna stiftelse förvaltas av Ystad
kommun men samlar även, mestadels lokala, privata aktörer. Även Malmö stad tar för närvarande
ställning till att etablera en lokal filmfond i syfte att stärka den lokala filmkulturen och -näringen. Det
preliminära förslaget är att årligen avsätta 3 mnkr till fonden och att skapa en tydlig koppling mellan
fonden och Film i Skåne, så att stadens och regionens investeringar kan samverka på bästa sätt.
Malmö stad har tidigare erfarenhet av filmfinansiering i enskilda projekt, däribland tv-serien Bron,
och ger likt Stockholms stad även omfattande stöd till stadens filmkulturella verksamheter såsom
kvalitetsbiografer och filmfestivaler.
FILMPOOL NORD
Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag täcker film/tv/rörlig bild som bransch,
näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion samt
ger personellt och tekniskt stöd till professionella, semiprofessionella, talanger, föreningar,
pedagoger, barn och unga. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i
Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var
Sveriges första regionala resurscentrum, som senare även blev ett regionalt produktionscentrum.
Filmpool Nords budget för 2017 är cirka 30 milj. SEK varav 12,9 milj i samfinansiering av lång spelfilm.
Företaget har åtta anställda och för sju av dessa rör mellan 25 och 100 procent av tjänsten
filmkulturell verksamhet. Man menar att man arbetar med ett enhetligt uppdrag där kombinationen
kultur och näring ger synergieffekter.
Filmpool Nord arbetar även med olika projekt som inte är produktion. I projekten koncentrerar man
sig på vissa utvecklingsområden inom den audivisuella industrin. I januari 2015 började projektet
Talang AB/CD.
Se bilaga 1 för en sammanställning av några nyckelfakta för de fyra filmregionerna.
JÄMFÖRELSE
Som jämförelse med de svenska regionala satsningarna kan Köpenhamns filmfond nämnas. Fonden
startades 2013 på initiativ av de danska filmproducenterna i samverkan med nio kommuner och en
rad andra branschaktörer. Fonden har tre anställda. Profileringen är långt driven åt det rent
affärsmässiga. Under 2016 investerade man cirka 20 milj SEK i framför allt internationella film- och
TV-produktioner med danska samproducenter. Ett kriterium är att inspelning och produktionsarbete
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helt eller delvis ska ske i Köpenhamnsregionen. Bland produktionerna finns bl.a. Bron, The Nile Hilton
Incident, The Danish Girl och Wallander.
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UTMANINGAR FÖR
STOCKHOLMSREGIONEN
I detta avsnitt beskrivs övergripande utmaningarna för en regional filmpolitik i Stockholmsregionen.
Den bild som tecknas bygger i första hand på intervjuer och samtal med nitton individer som på olika
sätt är intressenter i frågorna (se bilaga 2), men också på rapporter, publikationer och studier
(källförteckning bilaga 3). Kommunernas behov och önskemål har i ett tidigare skede inhämtats
genom enkät och samtal genomförda av landstingets kulturförvaltning. Författarnas reflektioner och
delförslag markeras med ruta. I rapportens nästa avsnitt görs analyser och bedömningar med
anledning av utmaningarna, och i det därpå följande avsnittet redovisas en mer utförlig beskrivning
(än i tidigare avsnitt) av de tre huvudsakliga förslag som utredningen ser som mest angelägna med
anledning av utmaningarna, analysen och bedömningarna.
UTMANING 1: SEKTOR I FÖRÄNDRING
Filmbranschen genomgår sedan flera år avsevärda förändringar. Film görs och ses av allt fler
människor, sätten att sprida och se film är fler än via biograf och television. Framför allt har
streamingtjänster tagit över. Utvecklingen innebär stora förändringar för de professionellt
verksamma i branschen. Affärsmodellerna och konsolideringen av branschen har lett till, och leder
alltjämt till, att stora aktörer tar över mindre och ännu större aktörer tar över stora aktörer. Ofta
innebär det att koncernstrukturer kontrollerar hela värdekedjan från produktion till visning och
spridning. (Netflix, Amazon, Murdoch/Shine, Nordisk Film, HBO) En effekt av detta är att allt färre
fristående aktörer får del av de intäkter som genereras i visningsledet.
Affärsmodellerna är ett hot mot långsiktig utveckling av nya projekt utanför koncernerna och därmed
mot överlevnad för fristående producenter. I de återkommande genomlysningar av den svenska
filmbranschen som Boston Consulting Group gjort (2013, 2014, 2015), framstår ett tydligt och
oroväckande mönster. Den del av branschen som visar film, är som helhet lönsam, medan den som
producerar film är olönsam. Stora internationella aktörers ökande dominans innebär som BCG
analyserade läget, att det finns risk för strömlinjeformning av innehållet. Det unika och originella
riskerar att bli alltmer sällsynt och de fristående distributörer och biografer som presenterar ett
ickekommersiellt utbud riskerar att slås ut. Stora koncerner kontrollerar även i Sverige alltmer hela
kedjan från produktion till visning, och innehållet ska då passa flera marknader globalt. Denna
situation innebär risk för att inhemsk produktion av många olika slag av värdefull svensk film
utarmas, till men för publiken.
Mot bakgrunden av denna utveckling är utmaningen för en regional filmpolitik hur värdet av
fristående produktionsbolag, distributörer och biografer i regionen ska ses och tillvaratas. Det
behöver formuleras i en strategi för filmen i regionen.
UTMANING 2: TYDLIGHET OCH ROLLER
Ett flertal av de intervjuade från filmbranschen tar upp frågor som handlar om otydlighet. Denna
uppfattning finns också hos flera av de andra intervjupersonerna. Man är oklar över vem som gör vad
och vart man ska vända sig. Är det till FRSM eller till Stockholm Film Capital, eller till
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filmkommissionären? Eller rent av till kommunen eller landstinget? Vad kan jag som producent få
stöd och hjälp med? Man är också osäker på hur bedömningar av ansökan om stöd och
medfinansiering handläggs, och efterlyser transparens och tydliga kriterier.
Det framstår som tämligen välgrundat att frågan om större tydlighet och klarare rollfördelning
mellan regionens aktörer är en angelägen utmaning att anta. Frågan är hur, vilket visar behovet av en
organisationsöversyn.
UTMANING 3: MOTVERKA UTFLÖDET AV TAL ANG OCH KOMPETENS
Stockholmsregionens position när det gäller produktion av spelfilm och TV-drama måste ses i ljuset
av att stockholmregionen konkurrerar med de tre andra filmregionerna i Sverige (Film i Väst, Film i
Skåne och Filmpool Nord) och med regioner och länder i Europa om lokalisering av
produktionsarbete. Det är väl känt att en stor majoritet av EU:s länder erbjuder skatteincitament för
lokalisering av produktion, att produktionskostnader är väsentligt lägre i flera länder och att det finns
samproduktionsfonder som erbjuder betydligt större kapitalinsatser än vad Stockholmsregionen
mäktar med.
I regionen bor ett stort antal personer med kreativa och tekniska spetskompetenser, men som finner
sin sysselsättning i andra delar av landet och i Europa, inte i Stockholmsregionen. Det här innebär en
pågående dränering av både professionell kompetens och talang. För de talanger som utvecklas i de
regionala systemen finns alltför sällan ett tydligt steg ut i en professionell verksamhet i den egna
regionen. Exempel på filmer som utvecklats i regionen men som fått svårigheter att finna finansiering
regionalt har tidigare nämnts i rapporten (Tjuvheder, Dröm vidare, Avalon, Måste gitt). För att
motverka denna kraft behöver glappet mellan talangutveckling och filmfinansiering tätas och
volymen av produktionsverksamhet i regionen öka.
Regionen behöver arbeta med en samordnad strategi för att vårda och utveckla talang, och
branschen behöver en tydlig regional organisation och resurser för detta. I detta arbete bör ingå att
finna former för utökade kontakter med högre utbildningar inom området, framför allt Stockholms
dramatiska högskola.
UTMANING 4: FILMENS POTENTIAL SOM TILLVÄXTMOTOR
När det gäller filmproduktionens inverkan på regionens tillväxt är läget oklart. En orsak är att de
förväntade effekterna av vad som hittills satsats i Stockholmregionen inte annat än till en liten del,
har mätts eller redovisats på ett regionalekonomiskt plan (sysselsättning, företagsetablering,
varumärkeseffekter, besök) utan som i och för sig gynnsam filmintern statistik (publiksiffror,
festivaldeltagande, investerade medel). Landstingspolitiken och kommunpolitiken har hittills därmed
inte särskilt starka fakta-argument att satsa kommunala skattemedel här. Till detta bidrar att de
tidiga förhoppningarna om att kunna göra filmfonder självfinansierade med vinster från produktioner
inte infriats. Inte heller har hoppet om att med stort genomslag exponera den egna kommunen på
film infriats, annat än i något enstaka fall (Millenium). Någon av de kommunala pionjärerna har
beskrivit det som en desillusionering.
Det är inte alltid självklart - trots de mycket tydliga underlag och studier som finns om regionala
satsningars positiva effekter - att anlägga ett regionalt utvecklingsperspektiv på dessa frågor och att
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ha en realistisk förväntan på de omedelbara företagsekonomiska och kommunikationsrelaterade
effekterna, särskilt i ett avgränsat kommunalt perspektiv. Avsaknaden av regionalt beslutsorgan med
egen budget och övergripande perspektiv innebär här en påtaglig svårighet, som förhoppningsvis kan
hanteras i det pågående regionaliseringsarbetet.
I en analys gjord av konsultbolaget Cloudberry på uppdrag av Stockholm Business region
(Filmfond_Stockholm Runaway Productions_Nov2014) görs ett försök att uppskatta betydelsen av
ökade finansieringsinsatser i Stockholmsregionen. I grova drag skulle enligt denna simulering en
insats på cirka 25 milj kr göra att cirka det dubbla cirka 50 milj skulle spenderas i regionen och att de
indirekta effekterna på underleverantörer och liknande skulle ge ytterligare 25 milj kr alltså
tillsammans 75 milj kr för satsade 26 milj kr. Detta ligger i paritet med vad som framkommit i
analyser som gjorts av Film i Väst och av Filmpool Nord, där man visat att varje satsad krona ger en
effekt på drygt tre kronor. Man har också räknat om detta till effekten på
bruttoregionalproduktionen, och där är faktorn 2,6 gånger varje satsad krona. Film i Västs
investeringar i filmproduktioner 2016 som är knappt 100 milj kr, ger alltså knappt 260 milj kr i
tillskott till bruttoregionprodukten i Västra Götaland. Det kan också beskrivas som sysselsättning,
företagande och varumärkesbygge. Utfallet ligger i linje vad som framkommit i större europeiska
studier av betydelsen av incitament för filmproduktion i en rad länder. (Mer optimistiska analyser gör
gällande att multiplikatoreffekten av satsat kapital kan vara så hög som tio gånger. Filmregion
Stockholm-Mälardalen (FRSM) beräknar att de under 2016 investerade 11 milj kr genererade över 80
milj kr i spendering i regionen.)
Den senaste studien av effekter av filminvesteringar, analyserar inte bara effekten på film- och
mediasektorn utan också på den kreativa sektorn som helhet. Studien visar att de positiva effekterna
av filmproduktion på sysselsättning, omsättning, varumärkesbygge i en region, går långt utöver
filmsektorn och är betydande (SPI Olsberg: Creative-Industries-Report-2017-07-31).
En utmaning i Stockholmsregionen är att med fakta visa att filmen faktiskt är en unik och effektiv
tillväxtkraft för regional utveckling, och att det gynnar kommunerna. En strategisk plan som följs upp
mot relevanta indikatorer är en rimlig grund för fortsatt arbete. Författarna bedömer mot bakgrund
av befintliga europeiska studier att ökade regionala satsningar på filmproduktion är
kostnadseffektiva och lönsamma ur ett regionalt utvecklings- och tillväxtperspektiv även i
Stockholmsregionen, och därför bör ökas.

UTMANING 5: FILM OCH TV SOM VARUMÄRKESBYGGARE
Även om förväntningarna på filmers varumärkesbyggande effekter ibland är alltför höga, så finns här
goda möjligheter till profileringar genom de val som görs om framför allt filminvesteringar. Det
handlar då inte i första hand om att lyfta fram platser, utan om att satsa på berättelser med regional
relevans med tonvikt på de mjuka värden som regionen som helhet står för; öppenhet, transparens,
mångfald, hållbarhet, för att nämna något av det som ingår i plattformen för ”Stockholm, Capital of
Scandinavia”.
För att åstadkomma ett starkare varumärkesbygge med hjälp av film, behövs en tydlig
investeringspolicy och kompetens att tillämpa den utan att ge avkall på filmiska
kvalitetsbedömningar.
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UTMANING 6: ”OUTREACH” – OCH SAMORDNING – ”SOCIAL TILLVÄXT”
På ett allmänt plan är det författarnas bedömning, att de modeller för det filmkulturella arbetet som
redan idag finns på plats inom landstinget och flera kommuner, är ändamålsenliga, men inte
tillräckligt utbredda eller samordnade. Här är utmaningen snarast det som kallas ”outreach”, vilket i
klartext handlar om kommunikation, aktiviteter på olika platser i regionen och förstärkta personella
och ekonomiska resurser. Förstärkningen gäller hela skalan från filmpedagogisk verksamhet, barnsoch ungas eget skapande, tillgången till film på bio, talangutveckling, nätverkande och mentorskap
till spjutspetssatsningar som film i vården och VR. Det är en utmaning att väga dessa intressen mot
andra i budgetprocesserna i kommuner och landsting, även om kulturpolitikens nationella mål och
dess mål på filmens område, fullt ut stöder sådana prioriteringar.
Att finna former för gemensamma filmkulturella verksamheter i regionen och samordning över
kommungränserna och för regionala prioriteringar i Stockholmsregionen är en särskild utmaning. I
vad mån avsaknaden av samverkansmodell i Stockholm spelar en roll härvidlag, kan diskuteras,
liksom vad de samtal som nu förs om regionala strukturer kan leda till.
Till det regionala perspektivet kommer de utmaningar som utgörs av samverkan mellan förvaltningar
inom respektive kommun. I många kommuner är de kommunala medlen för kultur fördelade till
respektive skola, fritidsområde och omsorgsenhet. För att få en fungerande struktur är det alltså
nödvändigt att man på kommunal nivå samverkar mellan utbildnings-, kultur- och fritids-,
arbetsmarknads- och social-/omsorgsförvaltningarna.
UTMANING 7: REGIONALT PERSPEKTIV – REGIONALA BESLUT?
Riktlinjerna för länets utveckling inom en rad samhällssektorer arbetas fram av landstinget i
samverkan med kommunerna. Den nu antagna Regional utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2050, öppnar möjligheter att finna former för samordning och gemensamma beslut. Planen är
emellertid endast rådgivande och i avsaknad av en formell regional beslutsstruktur blir landstingets
mandat otydligt. Kommunerna efterfrågar initiativ och en samordnande roll från landstinget inom
kulturellt främjande. Landstinget kan till detta svara med erbjudanden om strukturella tjänster för
kommunerna att gå med i eller låta bli. Denna kommunala valfrihet begränsar möjligheterna att
bygga strukturer som når alla medborgare i länet. Det gör också systemet sårbart för förändringar i
kommunala beslut och prioriteringar. Diskussioner pågår om att omvandla strukturen i Stockholms
län till att bli en regionorganisation i likhet med landets övriga län. Förhoppningen är att detta skulle
tydliggöra ansvar och mandat i en rad frågor. I avvaktan på ett sådant beslut är det upp till
landstinget och kommunerna i länet att finna former för samverkan i konkreta frågor.
Det är författarnas förhoppning att filmfrågan kan vara ett gemensamt regionalt intresse, vars
angelägenhet kan visa vägen för utveckling av samverkan och regionala beslutsfunktioner inom flera
områden.
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ANALYS OCH BEDÖMNINGAR
FILMPOLITIKENS DIMENSIONER
Politikens regionala intresse för filmområdet kan schematiskt och övergripande beskrivas i två
dimensioner:
• Den filmkulturella dimensionen, där filmpedagogik, barns och ungas eget skapande,
visningsverksamhet inklusive tillgången till biograf och till skolbio ingår. Kommuner och
landsting är de huvudsakliga bärarna av denna dimension. Syftet är kulturpolitiskt och
socialt, dvs att erbjuda invånarna tillgång till filmkulturen och att filmen kan fungera
gynnsamt för bland annat demokrati och integration.
•

Näringsdimensionen, där tillgången på produktionskapital, professionell talang och
arbetskraft samt praktiskt och logistiskt stöd är förutsättningar för att utveckla en levande
regional filmbransch och för att attrahera lokalisering av produktionsverksamhet till
regionen. Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) är idag den huvudsakliga bäraren av
denna dimension, som bygger på incitament och stöd av olika slag. I slutändan handlar det
om regional utvecklingspolitik, där sysselsättning, kompetens, näringsverksamhet och
marknadsföringen av regionens och dess varumärke står i centrum. Filmen kan i detta
perspektiv sägas vara en metod att stärka regionen.

Dimensionerna överlappar varandra, något som är särskilt tydligt när det gäller talangutveckling. Det
som börjar som ett fritidsintresse hos en ung människa, utvecklas via ett skolprojekt via kommunalt
resurscentrum/mediaverkstad, vidare till Filmbasen och SthlmDebut till ett professionellt
kompetensbyggande och vidare in i filmbranschen. Man kan beskriva det som att det finns en trappa
som knyter ihop dimensionerna, där de olika aktörerna och deras roller kan identifieras.
STOCKHOLMSREGIONEN – OTYDLIG?
Framväxten av en satsning på filmen i Stockholmsregionen har en snart 20-årig historia och den har
präglats av delvis andra förutsättningar än i de andra tre svenska filmregionerna. Detta har inte minst
att göra med avsaknaden av en formell region, där istället Stockholms läns landsting, Stockholms
stad och ett antal övriga regioner/landsting och kommuner i och utanför länet har funnit det
nödvändigt att sjösätta olika egna satsningar genom åren. Det har också att göra med att film- och
tv-branschen själv har varit en aktiv aktör i den regionala filmfrågan.
När det gäller frågan om tydlighet och rollfördelning som rör förutsättningarna för filmproduktion i
regionen, bör den ses i ljuset av Stockholmsregionens särart som huvudstad och även i viss mån
Stockholms stads val att stå utanför samverkansmodellen. Huvudstaden har ända sedan frågan om
regional filmsatsning fördes upp på dagordningen 1998, inte tillfört resurser i paritet med de andra
filmregionerna. Intrycket har varit att Stockholm ändå ansett sig tillräckligt attraktivt som
produktionsplats, vilket till en del visat sig vara en rimlig bedömning. Det som har byggts upp
organisatoriskt i regionen har tillkommit bl. a. på grund av önskemål från branschen, där Filmallians
Stockholm Mälardalen (FAS) varit en av de drivande. Strategin blev att engagera så många
kommuner som möjligt i att stå bakom det som idag är Filmregion Stockholm-Mälardalen. Kretsen av
kommuner vidgades och en liten bas för verksamheten kunde etableras trots att Stockholms
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kommun länge avstod från medlemskap. De svaga ekonomiska musklerna och det relativt klena
kommunala deltagandet innebar att verksamheten inte blev så attraktiv som den skulle kunna vara,
det gällde både samproduktionsfinansiering, utvecklingssatsningar och filmkommissionsarbetet.
När Stockholms stad 2014 bestämde sig för att bli medlem i FRSM och genom Stockholm Business
Region (SBR) etablera en samfinansieringsfond (Stockholm Film Capital) var det ett stort och
efterlängtat steg. Även om FRSM är involverade i fondens arbete finns hos intervjupersonerna en
osäkerhet om vem som egentligen gör och bestämmer vad – Business region eller FRSM eller staden?
Och vad gör FAS? Att branschen finns representerad som medlem och i styrelsen för FRSM är
intressant och positivt ur samverkanssynpunkt, men det bygger på att FAS uppfattas som en legitim
och representativ företrädare för branschen, något som är osäkert. Här finns också frågor om de
privata och regionala fonder som är kopplade till FRSM. Hur hänger de ihop och vilka bestämmer? Är
FRSM en mäklare för privata investerare, eller en företrädare för det offentliga? Vilka är
prioriteringarna?
Konstruktionen med en ekonomisk förening där endast ett mindre antal av regionens kommuner är
medlemmar, och inte heller Landstinget, bidrar till osäkerheten. Till det kommer att
utvecklingssatsningar finns både inom FRSM och Landstinget och att företrädare för de olika delarna
sitter på flera stolar. Så har exempelvis det hösten 2017 avgångna kulturborgarrådet i Stockholm haft
ordförandepositioner inom såväl FRSM som Film Capital Stockholm och FRSM:s chef har
ordförandeposten i en av de privata samproduktionsfonderna. Ur branschens synvinkel uppstår
därmed en oklarhet i kommunikationen med FRSM; är det med en stöttande och coachande regional
part man samtalar eller är det snarare en förhandling med en tuff finansiär? Och var är ingången i
detta landskap?
Författarnas bedömning är att det behövs en organisatorisk renodling och tydliga prioriteringar för
att minska otydligheterna och har därför lagt förslag om det. Att skapa en sammanhållen portal som
ingång i hela systemet skulle komplettera den organisatoriska renodlingen.
PRODUKTIONSVOLYMER
Den svenska filmsektorn omsatte 2016 ca 11 miljarder kronor. Däri innefattas produktion av all slags
film, visning och spridning. 22 svenska långfilmer och 23 svenska långfilmsdokumentärer hade
premiär 2016. Av de 95 svenska filmprojekt (alla kategorier) som fick stöd av Svenska Filminstitutet
under året producerades 68 av bolag i Stockholms län, 9 av bolag i Skåne, 9 av bolag i Västra
Götaland, 6 av bolag i Västerbotten, 2 av bolag i Västernorrland och 1 av bolag i Västmanland.
(Filminstitutet: Filmåret i siffror 2016) Var själva produktionsarbetet lokaliseras är till stor del
beroende av finansieringskällan. De regionala fonderna ställer villkor för lokalisering och hur mycket
av budgeten som måste spenderas i regionen. Det betyder att stockholmsbaserade bolag ofta
förlägger produktionsverksamheten där pengarna finns, dvs utanför Stockholm.
I Stockholmsregionen sker den största delen av reklamfilmsproduktionen, medan spelfilmproduktion
och annan produktion i stor utsträckning alltså sker bara delvis i Stockholmregionen och till stor del i
de andra tre filmregionerna, framför allt Film i Väst. En genomsnittlig svensk spelfilm har en budget
på 25 milj kronor men med stora variationer. Ett år med 30 långfilmsproduktioner ger en uppskattad
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omsättning på 750 milj kronor. Till det kommer övrig film inklusive utländska filmer som till olika
delar produceras i Sverige.
Betydelsen av regional finansiering av svenska långfilmer bedöms av branschen som mycket stor.
Den utgör i många fall över 10 procent av en films budget och är pengar som kan vara den
toppfinansiering som gör att projektet blir av. När Film i Väst medfinansierar produktioner med ca
100 milj kr per år, med krav på spendering i regionen, ger det synliga och väldokumenterade positiva
effekter på det regionala näringslivet och ekonomin.
Stockholmsregionens fem filmfonder satsade under 2017 sammanlagt 10,4 milj i elva
produktionsprojekt. Det betyder cirka 1 milj kr i snitt per projekt. Som jämförelse satsade Film i Väst
98,4 milj kr i drygt 30 filmer, såväl svenska som utländska, vilket ger cirka 3 milj kr i snitt per projekt.
Möjligheten att med Stockholms små andelar väsentligt kunna påverka var pengarna ska spenderas
blir därmed jämförelsevis begränsade, och därmed blir också den positiva effekten på regionens
näringsliv och tillväxt mindre. FRSM beräknar att de under 2016 investerade knappa 11 milj kr ändå
genererade över 80 milj kr i spendering i regionen. Det är en god utväxling.
Betydelsen av privat kapital är av motsvarande betydelse som de regionala pengarna när det gäller
filmer som inte får stöd från Filminstitutet, och då är en regional mäklarfunktion viktig för att koppla
privat kapital till för regionen intressanta projekt. För av filminstitutet stödda filmer är det privata
kapitalet av mer begränsad betydelse.
Det är författarnas bedömning att antalet filmer som spelas in i Stockholmsregionen skulle öka, och
de gynnsamma effekterna på regionen därmed bli väsentligt större, om tillgången på regionalt
samproduktionskapital ökar.
LITEN VOLYM – STRATEGISK OMPRÖVNING?
Med tanke på att samfinansieringsvolymen i Stockholmsregionen är jämförelsevis liten blir frågan
vilken strategi för framtiden som är realistisk. Om det inte går att öka finansieringsmedlen i närtid
behöver fonderna sannolikt överväga att satsa större andelar i färre filmer, vilket kräver en
kraftfullare profilering och vässade kriterier för beslut. Mot detta måste samtidigt vägas behovet av
lågbudgetsatsningar i mindre produktioner och många små satsningar på marginalen för att
stimulera mångfald. En sådan dubbel strategi ställer höga krav på professionellt och affärsmässigt
beslutsfattande men bidrar sannolikt till större tydlighet för branschen.
En springande punkt är att samfinansieringsmedlen i Film Capital Stockholm hittills tagits från det
egna kapitalet i SBR och inte från driftsbudgeten. Det är en i längden ohållbar lösning eftersom
samfinansieringsfonder inte regenererar sig själva. I de andra tre filmregionerna kommer
samfinansieringsmedel från driftsbudgetar och ses därmed som en del av den löpande och
långsiktiga verksamheten för att utveckla regionen.
En annan strategisk väg än enbart genom samfinansiering (s.k. hårda pengar) för att öka
lokaliseringen av filmproduktion till stockholmsregionen är genom regionalt avgränsade stödformer
med s.k mjuka pengar riktade till producenten. Motivet är då i huvudsak regional sektorutveckling
inom filmen. Här skulle det räcka med mer begränsade ekonomiska insatser än för en förstärkning av

31

Page 123 of 139

samfinansieringsfonder. Redan idag finns möjlighet till utvecklingsstöd för regionalt intressanta
projekt. Förslag på andra regionala stödformer för filmen redovisas i bilaga 4.
Författarna bedömer att en fördjupande strategisk diskussion om olika prioriteringar i allokering av
stödresurser för filmproduktion behöver föras och omsättas i praktiska kriterier och handlingsplaner.
DET FILMKULTURELLA OCH ”TRAPPAN”
De filmkulturella verksamheter som finns i flera kommuner och inom landstinget framstår som väl
fungerande. De representerar olika aspekter av filmkulturen och erbjuder naturliga vägar för unga
som vill pröva sin talang och sina förmågor i allt större sammanhang. Området kan sägas ha stor och
växande betydelse i dagens expansiva medielandskap. Något som utmärker verksamheterna är att de
inte når med samma genomslag i alla delar av regionen, i många kommuner inte heller till alla delar
av kommunen. Det kan bero på flera olika saker, blanda annat: geografiska avstånd, kollektivtrafik
med långa restider, begränsad kunskap och värdering av området med åtföljande svag
resurstilldelning, avsaknad av relevant personal och/eller svårigheter att samverka internt och arbeta
över kommungränserna.
Det är inte realistiskt att anta att samtliga 26 kommuner inom landstingets område skulle ha
likvärdiga förutsättningar att driva alla delar av de filmkulturella frågorna – även om man inser deras
betydelse. Det är här en ”trappa” är en viktig strukturell bild.
TRAPPANS FÖRSTA STEG
För de flesta kommuner är det möjligt att härbärgera trappans första steg; att bedriva filmpedagogisk
verksamhet och erbjuda enkla resurser för ungas eget skapande. I skolans läroplaner finns tvingande
skrivningar att film ska ingå i undervisningen. Idag handlar det inte så mycket om dyr teknisk
utrustning, utan snarare om att utveckla ett fördjupat och kreativt förhållningssätt till mediet rörliga
bilder samt kunskap inom området. Den kunskap som lokala pedagoger inom förskola, skola,
kulturskola och fritid saknar kan åtgärdas genom regionala fortbildningar arrangerade genom
länskulturfunktionen Film Stockholm. Filmkonsulenterna kan också bistå med råd och stöd att bygga
lokala strukturer.
Trappans första steg går hand i hand med flera filmkulturella främjandeinsatser där regional
samordning kan ge fördelar. Utveckling av filmutbud inom skola, Kulturskola och fritidsgårdar, inom
kommunal äldreomsorg och psykiatri och för unga med funktionsnedsättning kan stöttas av
landstinget genom hjälp med samordning över kommungränserna.
För att kvalitetsfilm ska tillgängliggöras på ett kvalitativt sätt för barn och unga och andra
prioriterade målgrupper, behövs en regional funktion som stöder visningar och skolbioutveckling
med filmrekommendationer och handledningar, samtal som utgår från filmen som konstart och en
distribution som tillgodoser alla rättighetskrav.
Sommarjobb arrangeras av de flesta kommuner och fler och fler kommuner har anslutit sig till den
regionala sommarjobbssatsningen inom film. För dessa lokala utvecklingsspår behövs en
kommunintern samsyn och samverkan mellan förvaltningarna där gemensamma målskrivningar och
tydliga uppdrag är grundläggande för att nå framgång.
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TRAPPANS ANDRA OCH TREDJE STEG
I ett nästa steg handlar det om vad som skulle kunna kallas mediaverkstad/Ung filmproduktion – en
hemvist för unga ambitiösa talanger, där ett mer systematiskt och kontinuerligt stöd lämnas; teknik,
workshops, kortkurser, coaching, nätverkande. Fanzingo i Botkyrka och UnCUt i Solna är exempel på
sådana verksamheter. Som en följd av kontakterna med dessa verksamheter tar ett tredje steg vid,
med talangutveckling av mer professionell art, där Filmbasen är Stockholmsregionens plattform för
utveckling. Där möter de deltagare som antagits, den professionella branschen i kurser och
workshops och särskilda program och ingår i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Filmbasen samlar i
sin verksamhet upp talanger från hela länet och samarbetar med motsvarande verksamheter i hela
landet.
För att nå ut än mer i hela regionen och öka bredden i rekryteringen bör Filmbasen samverka i än
högre grad med verksamheter på olika platser i regionen och etablera en centralt belägen mötesplats
i Stockholms stad.

TRAPPANS FJÄRDE STEG
I ett nästa (trapp-)steg handlar det om att försöka ta steget in i långfilmens och tv-dramats värld.
Filmbasens projekt STHLM Debut har (liksom tidigare talangprogram som Pure Fiction och andra
stödsystem för talanger) ett system där individer söker med projekt för att få delta. Med
ansökningarna som grund väljs de som ska tilldelas ekonomiska resurser och särskilt stöd för
utveckling av sitt projekt. I STHLM Debut ingår också professionellt kontaktskapande och
nätverkande och i projektets ledning ingår företrädare för FRSM och Stockholms filmfestival. Det är
rimligt att denna typ av verksamhet finns centraliserad till en regional offentlig aktör. Det skapar
tydlighet i kontaktytorna med den professionella branschen och innebär ett välmotiverat fokus på
urvalsprinciper. Just urvalsprinciperna är något som branschföreträdare har lyft i intervjuerna. Man
menar att man som enskilt produktionsbolag inte har möjlighet att träffa och utvärdera alla som
söker kontakt för att skapa sig en framtid i branschen.
Sedan starten 2012 har 24 långfilmsprojekt och 44 filmskapare fått stöd och coachning inom STHLM
Debut. Av dessa har hittills 5 filmer haft premiär och 2 till förväntas ha premiär detta år. De övriga är
i olika stadier av utveckling fortfarande. Resultatet har i flera fall inneburit uppmärksammade och
prisbelönta debutfilmer såsom Tjuvheder och Dröm vidare, trots att dessa filmer inte fått
samfinansiering från FRSM. 3 Guldbaggar har det blivit hittills. STHLM Debut helfinansieras av
Landstinget genom Film Stockholm/Filmbasen och i en utvärdering gjord 2015 lyfts bland annat
svårigheterna i att få finansiellt stöd genom FRSM. Därigenom får talangprojektet inte den utväxling
som är önskvärd för regionen. Även Stockholms filmfestivals insatser i STHLM Debut uppfattas av
flera som ofullständiga då man inte aktivt hakar tag i och presenterar de projekt man gemensamt
prioriterat i arbetet.
Det är författarnas bedömning att regionen har en viktig roll i att samordna, och när det efterfrågas,
bidra till utveckling av kommunernas filmkulturella verksamheter samt att erbjuda steg i trappan
som kommunerna själva ha svårt att erbjuda. Här finns ett särskilt behov att koppla ihop trappstegen
för att underlätta vägen ut i professionell verksamhet baserat på regional samfinansiering av
debutlångfilmer.
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Att finna former för samverkan med relevanta högre utbildningar är angeläget. De nya stödformer
som Svenska Filminstitutet kommunicerat innehåller ekonomiskt stöd till regionalt arbete, vilket
innebär att det här sannolikt finns utvecklingsmöjligheter för regionens roll för talanger och bransch.
Detta är i linje med den nya filmpolitik som Riksdagen beslutade 2016 (”Mer film till fler – en
sammanhållen filmpolitik”, regeringens proposition 2015/16:132)
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UTREDNINGENS FÖRSLAG
ORGANISATION
Filmstöden och den filmkulturella verksamheten i regionen är idag uppdelad på flera olika aktörer,
där framför allt kopplingen mellan talangutveckling och samfinansiering av filmproduktion är svag. En
splittrad ägarkrets kring FRSM och vad branschen uppfattar som otydligheter i prioriteringar och vad
som erbjuds och i vad som krävs för att komma i fråga för stöd, talar för att organisationen behöver
ses över och ägarskapet stärkas i syfte att förbättra effekterna av insatserna. De olika utmaningarna
och övervägandena talar sammantaget för att detta är angeläget. Utredningen anger ett
huvudalternativ och redovisar därutöver ytterligare alternativ som bedöms mindre ändamålsenliga.
Därefter redovisas en långsiktig möjlighet inom ramen för SBR.
Det är utredningens mening att förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik satsning på filmen i
Stockholmsregionen behöver ha sin grund i två utgångspunkter:
•

•

För kontinuitet och legitimitet behövs som minst, bibehållen och på sikt ökad ekonomisk
satsning inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting både på filmproduktion och
talangutveckling. Investeringar i samproduktioner bör över tid ökas från dagens cirka 13 milj
per år till minst det dubbla.
För ökad effektivitet och tydlighet behövs en formaliserad samverkan mellan parterna utifrån
en sammanhängande syn på film som både kultur och näring, där främjandet av nya talanger
säkrar återväxten av en konstnärligt och publikt angelägen film och bidrar till en framstående
bransch.

HUVUDFÖRSLAG
Utredningen föreslår att Stockholms stad och Stockholms läns landsting samordnar parternas
insatser inom filmproduktion och talangutveckling genom ett samägt bolag. I detta ingår stadens
nuvarande medlemsavgift till Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och finansiering av Film Capital
Stockholm AB samt landstingets verksamhet inom Filmbasen (del av enheten Film Stockholm) samt
stöd till den filmkommissionära verksamheten. Utgångspunkten ska vara att ägandet och
finansieringen av bolaget är likvärdigt mellan parterna. Målet bör också vara att etablera en lokal nod
av Filmbasen, mötesplats för stadens unga filmare, i Stockholm stad. Partnerskapsavtal och annan
samverkan upprättas med de kommuner och andra parter som har vilja och kapacitet att bidra till
bolagets mål att stärka den regionala filmproduktionen. Förslaget innebär att ytterligare
främjandeinsatser kan sammanföras inom det samägda bolaget.
Utvecklingsprocessen kring den nya regionala samordningen behöver ske i nära dialog med
nuvarande kommunmedlemmar inom Filmregionen, övriga relevanta representanter från
filmbranschen samt berörda myndigheter och andra aktörer. Inte minst är det viktigt att bolaget kan
ha en fortsatt regional ”mäklande” roll mellan den egna samproduktionsverksamheten, olika lokala
offentliga och privata investeringsbolag och relaterade initiativ samt att filmbranschens inflytande
ges form.
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Skälen till förslaget ligger i svagheterna i den nuvarande filmregionala verksamheten inom Filmregion
Stockholm-Mälardalen. Dessa svagheter består bland annat i en spretig ägarkrets och svårigheter att
tillräckligt underlätta för regionens talanger att ta steget ut i professionell produktion.
Styrkor: Förslaget tätar det olyckliga nuvarande ”glappet” mellan landstingets nuvarande inriktning
mot talangutveckling och stadens inriktning mot samproduktion av helt professionell film och tv.
Med detta förväntas fler talanger och långfilmsdebutanter slå igenom på ”hemmaplan” och då inte
behöva vända sig till andra filmregioner. Förslaget skapar också en långsiktigt stabil grund för
allokering av mer resurser både till den filmkommissionära verksamheten och filminvesteringarna,
något som ökar filmbranschens bidrag till regionens tillväxt.
Genom en tydligare och starkare ägarbild blir det dessutom möjligt att i ett sammanhållet bolag
skapa synergier som ökar effekterna av satsningarna – både vad gäller talangutveckling,
filminvesteringar, innovationer och filmkulturellt främjande i regionen. En gemensam satsning av två
starka ägare visar prov på förmåga till samverkan mellan staden och landstinget i kulturfrågor av
regional karaktär, något som också gynnsamt påverkar regionens kreativa näringar. Detta är i linje
med ett av målen i förslaget till RUFS 2050, som poängterar att kulturdriven tillväxt och det kreativa
företagandet bidrar till en regional utveckling i en ledande tillväxt- och kunskapsregion.
Författarna bedömer att förslaget kommer att mottas positivt av den regionala filmbranschens
parter och att därmed branschens nöjdhet har goda förutsättningar att öka.
Svagheter: Utmaningarna med förslaget är bl. a. ovisshet om Filmregion Stockholm-Mälardalens
framtid, inklusive det innevarande EU-projektet Smart kreativ stad (som fasas ut först 2020) och
samverkan mellan staden och Filmregion Stockholm-Mälardalen kring investeringsbolaget Film
Capital Stockholm. Vidare finns inga jämförbara gemensamma organisationer mellan staden och
landstinget att använda som förebild, något som kan ses både som en svaghet och en styrka.
Ytterligare en utmaning är att verksamheten inom Film Stockholm styckas av med detta förslag; den
filmkulturella verksamheten riktad mot bland annat filmpedagogisk verksamhet, skolbio och
biografutveckling blir med förslaget kvar i landstingets kulturförvaltning/Film Stockholm, medan
talangutveckling förs över till det samägda bolaget. Det utmanar vissa verksamhetsmässiga och
organisatoriska synergier som finns inom Film Stockholm idag. Det är dock utredningens mening att
den filmkulturella verksamheten har en tydlig hemmahörighet inom landstingets kulturförvaltning
och arbetet med den regionala kulturplan som ska implementeras gemensamt med länets
kommuner. Inget hindrar dock att flera främjandeverksamheter framöver förs in i det samägda
bolaget om så bedöms ändamålsenligt. Möjligen finns en ovisshet gällande landstingets
överenskommelse med Botkyrka kommun gällande samverkan kring Filmbasen med dess lokalisering
där. Utredningens förslag medför dock inte nödvändigtvis att denna samverkan behöver avbrytas
eller att Filmbasens nuvarande verksamhet i Botkyrka behöver flyttas.
Det är författarnas bedömning att huvudförslaget är det som sammantaget bäst gynnar filmens och
näraliggande verksamheters utveckling i regionen.
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ALTERNATIV
1. Fristående aktiebolag samägt av Stockholm stad och SLL, för produktion och
filmkommissionsverksamhet medan SLL fortsatt driver talangutveckling och filmkulturellt
främjande
Ett aktiebolag med två starka ägare - Stockholms stad och SLL – tar över filmfinansieringen
och filmkommissionsverksamheten. Kommuner i regionen, inklusive den nuvarande
ägarkretsen erbjuds partnerskap i specifika verksamheter, exempelvis hantering av
filmfondskapital. SLL Utökar sin samordnande roll i syfte att stärka det filmkulturella
främjandearbetet i regionen.
Styrkan med detta alternativ är att bolaget får tydliga och starka ägare som grund för
långsiktig och kontinuerlig verksamhet på god nivå. SLL:s inträde innebär en tydlig regional
representation i ägandet.
Svagheten är bl.a. att alternativet (på samma sätt som huvudalternativet) kan väcka frågor
från några av de aktörer som idag finns med i FRSM:s ägarkrets, och medföra osäkerhet om
branschens möjligheter till inflytande. En annan svaghet som detta alternativ delar med
huvudalternativet är frågor om hur projekt och nuvarande verksamheter som ligger inom
FRSM:s ansvar ska hanteras (EU-projektet Smart kreativ stad, samt rättigheter och optioner
som följer av de investeringar och stödinsatser som FRSM genomfört). En påtaglig svaghet
med detta alternativ är bristen på tydlig koppling mellan framför allt talangutvecklingen och
produktionen, liksom samverkan mellan det produktionsrelaterade och det filmkulturella
främjandet.
2. Oförändrad organisation, men ökade resurser och en med SLL:s filmkulturfrämjande
verksamhet gemensam portal
Alternativet bygger på samma organisatoriska struktur som idag men med tydligare
kommunikation och en övergripande portal där kriterier, prioriteringar och erbjudanden
tydligt framgår. Genomslag och regional effekt bygger i detta som i övriga alternativ på
ökade resurser. Det innebär rent konkret att Stockholms stad skulle fortsätta att stimulera
den helt professionella film- och tv-produktionen genom fortsatt deltagande i Filmregion
Stockholm-Mälardalen AB och att Stockholms läns landsting fortsätter sin egen verksamhet
inom Film Stockholm riktad mot talangutveckling och filmkulturellt främjande samt med ett
eventuellt fortsatt stöd till Filmregionens filmkommissionära verksamhet.
Styrkan med detta alternativ är att det utnyttjar dagens struktur, undviker potentiellt
arbetskrävande omstruktureringar och direkt fokuserar på verksamheternas innehåll snarare
än formen.
Svagheten är bl.a. att ägarkretsen kring FRSM blir fortsatt otydlig, svag och splittrad, samt att
kopplingen mellan talangutveckling, det filmkulturella främjandet och produktionen inte
stärks nämnvärt. Den regionala förankringen kan förväntas bli fortsatt svag med tanke på att
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SLL hittills inte haft intresse att bli medlem i FRSM och sannolikt inte ändrar sin inställning
framöver.
En variant på detta alternativ är att ägandet i nuvarande aktiebolaget FRSM övertas av SLL
och Stockholms stad. Ägaren av FRSM AB är idag den ekonomiska föreningen Filmpool
Stockholm-Mälardalen. Ett sådant ägarskifte bygger på att samtal/förhandlingar förs med
den nuvarande medlemskretsen inom FRSM:s moderförening om övertagande av
verksamheter och partnerskap. En svaghet med ett ägarövertagande är risk för att
övertagandeprocessen tar tid och att otydligheterna kring FRSM:s nuvarande verksamhet
kan föras vidare i den fortsatta verksamheten. Det skulle riskera trovärdigheten i SLL:s och
Stockholms stads intentioner på filmområdet.
3. Långsiktig möjlighet inom Stockholm Business Region AB
Utredningen vill också uppmärksamma möjligheterna till ytterligare en variant. Denna
variant är att parterna i dialog organiserar den regionala satsningen på filmproduktion och
talangutveckling inom Stockholm stads bolagskoncern Stockholm Business Region AB (SBR).
Koncernen driver bland annat det regionala investeringsfrämjande nätverket Stockholm
Business Alliance (SBA) som för närvarande omfattar partnerskap med 55 kommuner i och
kring Stockholm-Mälardalen. Nätverket arbetar också med investeringsfrämjande åtgärder
kring fältet kreativa näringar. Flera av de kommuner som deltar i nätverket visar stort
intresse för utveckling av film och deltar även som medlemmar i Filmregionen. I och med att
Stockholms läns landsting förväntas överta ett regionalt utvecklingsuppdrag från
Länsstyrelsen i Stockholms län 2019 öppnar sig en möjlighet till deltagande i SBA och ett
särskilt partnerskap kring filmfrågan. Fler landsting kring Stockholm-Mälardalen kan
eventuellt erhålla samma möjlighet och även dessa landsting driver egna filmverksamheter
liknande Film Stockholm. Det skapar i så fall sannolikt förutsättningar för en mycket bred och
stark samverkan/partnerskap kring filmproduktion, filmkommissionär verksamhet och
talangutveckling inom ramen för SBR/SBA.

I bilaga 6 redovisas förslag på budget för framtidens regionala filmsatsningar och hur den skulle
finansieras.

FILMKULTURELLT FRÄMJANDE
Utredningen föreslår att ett uppdrag läggs på Film Stockholm att i samverkan med en referensgrupp
med representanter för de tre kvarvarande AV-centralerna – Medioteket (Stockholm), Järfälla och
Botkyrka samt företrädare för festivaler - utreda relevanta aspekter på film i skolan.
Utredningen föreslår också att Film Stockholm får ett uppdrag att utreda/beskriva vilka effekter som
kan uppnås genom ett medvetet användande av den lokala biografen.
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Idag görs väl fungerande filmkulturella insatser av både kommuner och landsting. Verksamheterna är
dock ojämnt fördelade. Så till exempel saknar 11 av 26 kommuner skolbio och det finns endast tre
AV-centraler/mediaverkstäder i regionen. För att gå vidare i utveckling av det filmkulturella
främjandet behövs en fortsatt tät dialog mellan landstinget och kommunerna. En grundfråga är hur
verksamheten kan nå fler invånare i fler kommuner. Tillgänglighet och eget deltagande liksom
konstnärlig utveckling är mål som är i linje med tankarna om en regional kulturstrategi.
Kulturskolan och biografutvecklingen har en struktur för fortsatt hantering redan idag. Fritidssidan
och film i vård och omsorg behöver stöd för utveckling på både lokal och regional nivå. Skolbiofrågan
är akut och är föremål för egen inventering genom SLL. Det är angeläget att så snart som möjligt
komma fram till förslag hur film på bio, strömningen av film till skolorna och pedagogiska insatser
runt filmvisningar och eget skapande kan organiseras på ett praktiskt, länstäckande och rättssäkert
sätt.
Biografens roll som mötesplats uppmärksammas alltmer, det gäller även internationellt. I 2018 års
upplaga av Nostradamusrapporten utgiven av Göteborgs Filmfestival lyfts bland annat detta
perspektiv på framtiden (Nostradamus report: Do or Die? Johanna Koljonen, 2018). Det centrala för
biografen är idag mer än någonsin den gemensamma upplevelsen, och den gäller inte bara film utan
även streamade och andra aktiviteter som opera, konserter, konferenser m.m. Här finns en viktig
kulturell och social potential med gynnsamma effekter på social hållbarhet.

STRATEGISK PLAN FÖR FILMEN I REGIONEN
Utredningen föreslår att en strategisk plan med uppföljningsbara mål för filmen i regionen upprättas
och uppdateras årligen, och kopplas till indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. I bilaga 5
redovisas förslag som diskussionsunderlag för fortsatt arbete med indikatorer och deras användning.
PRODUKTIONSMILJÖN
Övergripande strategiskt vägval vad gäller produktionssektorn står mellan bottom-up och trickledown. Utredningen förordar en bottom-up strategi.
Trickle down innebär ökade insatser på stora bolag och blockbusters, med förväntan om att detta ska
gynna lokal sysselsättning och utveckling av lokala fristående bolag, samt exponera regionen
internationellt. I denna miljö förväntas också den konstnärliga kvaliteten kunna utvecklas. I slutändan
gynnas publiken.
Bottom-up innebär ökade insatser på kreatörer samt mindre och fristående produktionsbolag, med
förväntan att det leder till mångfald och förnyelse av filmen liksom konstnärlig kvalitet. Detta i sin tur
gynnar även de stora multinationella aktörerna, som får tillgång till kvalificerade medarbetare på
många olika områden. I slutändan gynnas publiken.
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HELHETEN
En regional filmstrategi som en följd av den regionala kulturstrategin och RUFS 2050, skulle
tydliggöra riktning och ambitionsnivå. Kultur/främjande och näring/affärsutveckling är två sidor av
filmen. En komplikation är att landstinget idag har en tydlig prioritering av barn och unga, även om
man i praktiken också stöder annat, medan Stockholms stad i sin filmstrategi endast har med stöd till
inspelningar, även om man i praktiken också stöder annat. Det saknas alltså en gemensam målbild
för landstinget och staden.
Mål för regionala filmsatsningar behöver formuleras som en helhet – förslagsvis kan följande tjäna
som ingång i diskussionen om en strategisk plan för filmen i regionen:
•

•

•
•

•
•

I regionen finnas en välfungerande, jämställd och innovativ produktionssektor, fristående
från stora internationella koncerner och som bidrar till regional tillväxt och kreativa näringar i
regionen.
I regionen produceras såväl nationella som internationella filmer och tv-serier av hög
kvalitet, som speglar platser, händelser och människor i regionen och som når ut till nationell
och internationell publik. Regionens berättelser sprider kunskap om regionen nationellt och
internationellt.
I regionen finns goda möjligheter till talangutveckling där regional samverkan och
lågbudgetprojekt är viktiga inslag.
I regionen bosatta yrkespersoner inom för filmen relevanta områden spelar en stor roll i
Sveriges filmskapande, och finner stimulerande sysselsättning och kompetensutveckling
inom regionen.
Barn och unga i hela regionen har möjlighet och stöd för eget filmskapande och för förståelse
av den rörliga bilden i alla dess former.
Invånarna i hela regionen har tillgång till god film på bio. Biografer utgör viktiga sociala och
kulturella mötesplatser runt om i regionen.

Av dessa mål följer förslagsvis sex strategiska vägval:
•

Mjuka utvecklingspengar ökas och ges även till innovationer in om spel och VR och andra nya
tekniker.

•

Filmkommissionsverksamhet stärks, liksom mäklarfunktionen för privata investeringar.

•

Talangutveckling stärks och fora för branschmöten och samarbeten med utbildningssektorn
byggs upp. Samverkan med Filminstitutet etableras för utvecklingsfrågor och de nya
nationella stödformerna.

•

Investeringsmedel för filmproduktion på regionala villkor, ökas som del av regional
driftsbudget och tydliga kriterier och beslutsvägar med regional relevans formuleras.

•

Barn och unga prioriteras framför vuxna. ”Outreach” prioriteras framför centralisering.

•

Nya och befintliga biografer utanför större orter stöds.

40

Page 132 of 139

Bilaga 1

NÅGRA NYCKELFAKTA FÖR
FILMREGIONERNA

Ägare
Organisationsform
Styresle
Inriktning
Filkmkommission
Omsättning
Anställda
Samprod investeringar
2017

Filmpool Nord

Film i Skåne

Film i Väst

12 kommuner + NLL

Region Skåne +
Kommunförbundet
Skåne via BRS

Västra Götalands
Regionen

FRSM
Ekonomisk Förening
vars medlemmar är:
10 kommuner, en
region + Åland,
Stiftelsen Filmstadens
Kultur + FAS (bransch)

AB
Blandad politik och
bransch

AB

AB

AB

Bransch och sektorn

Politisk

Samprod + filmkultur
Ja
30 milj
8

Samprod + filmkultur
Ja
30 milj
11

Samproduktion
Nja (filmservice.se)
114 milj + VGR
13

ca 13 milj 2016

14,3 milj 2016

99,6 milj

Blandad från Ek för
Samprod + viss
filmkultur
Ja
12,7 milj 2016 + SLL
7 (2016)
6,6 + 3,8 milj = 10,4
milj
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Bilaga 2

INTERVJUPERSONER
Patrik Liljegren, Bitr kulturdirektör, Stockholms stad
Patrik Tengvall, Stadsledningskontorer, Sthlms stad
Anne-Marie Söhrman Fermelin, Filmbasen, SLL/Botkyrka
Anette Mattsson, Filmregion Stockholm Mälardalen
Kristina Grönskog, Brand Manager, Sthlm Business Region
Torbjörn Ahlin (C) Avgående kommunalråd Örebro
Pernilla Hellman, kultur- och fritidschef Botkyrka
Vibeke Bildt (L), kulturnämndens ordförande Huddinge
Tove Sandahl-Fransson, Kulturstrateg Huddinge
Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka
Eva Essén Arndorff, TriArt, FAS repr i filmregionens styrelse
Mimmi Spång, Garagefilm
Fredrik Heinig, B-reel
Stina Gardell, Mantaray
Jörgen Andersson, Doppelganger (0) 706 65 42 4 +46 (0) 706 65 42 4
Maria Modig, chef, kultur och fritid, Gotland
Ville Jegerhjelm, Gotland Film Safari Fas 2, samt studio-/filmkommission/produktionsservice
Sandra Fröberg, TF verksamhetsledare/filmkonsulent 80%, Film Gotland
Mikael Fellenius, vd Film i Väst
Företrädare för länets kommuner har bidragit genom svar på enkät och deltagande i SLL:s workshop
om filmkulturellt främjande.
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Bilaga 3

KÄLLOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför görs det så lite film i Stockholm-Mälardalen?, Ulf Andersson-Greek, Film Stockholm, 2004
Filmpool Stockholm-Mälardalen – utredning med förslag för 2007-2010, Kerstin Olander, SLL m.fl,
2006
Hur överlever dom egentligen?, Charlotta Denward, Film och TV-producenterna, 2014
Stockholm Runaway Productions, Stockholm Business Region/Cloudberry, 2014
Strategi för film och rörlig bild 2015-2020, Region Skåne, 2015
Handlingsplan rörlig bild: Film, digitala spel och transmedia, Region Skåne, 2015
Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Kulturdepartementet, 2015
Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, regeringens proposition 2015/16:132
Stockholms stads filmstrategi, Stockholms stad, 2016
Var visas filmen?, Ulf Slotte, Stockholms läns landsting, 2016
European Public financing for film and television content – The state of soft money in Europe, AudioVisual Observatory och SPI Olsberg, 2016
Stockholms kreativa ekonomi, Volante, rapport 16:01, 2016
Svensk Filmnäring 2015, Boston Consulting Group, 2016
Berättelser i vår tid, Kerstin Olander, Stockholms läns landsting, 2016
Filmstöden i Stockholms stad och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, 2017
Filmrapport, Satsning på film 2014-2016, Stockholms stad, 2017
Film and the creative Economy: How Film and Television drama Productions Grow the Creative
Industries, SPI Olsberg , 2017
Filmåret i siffor 2016, Svenska Filminstitutet, 2017
Den regionala filmens roll i ett nytt filmpolitiskt landskap, Kerstin Olander, Filmregionerna
2017
Fler filminspelningar till Sverige, rapport till regeringen, Tillväxtverket & Filminstitutet 2017
Stödordning för utveckling och produktion, Svenska Filminstitutet, 2017
Nostradamus Report: Do or Die?, Johanna Koljonen, Göteborg Filmfestival, 2018

Verksamhetsberättelser
• Filmregion Stockholm Mälardalen 2016
• Filmpool Nord 2016
• Film i Väst 2016
• Film i Skåne 2016
Hemsidor
• www.frsm.se
(Filmregion Stockholm Mälardalen)
• www.filmpoolnord.se
• www.filmiskane.se
• www.filmivast.se
• www.filminstitutet.se
• http://filmtvp.se (Film- och TV-producenterna)
• www.obs.coe.int (European Audiovisual Observatory)
• www.filmstockholm.se
• www.cphfilmfund.com
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Bilaga 4

REGIONALA STÖDFORMER – IDÉER
Bland de förslag till regionala stödformer med s.k. mjuka pengar, som framkommit vid intervjuerna
finns bland annat:
• Regional slate. Produktionsbolag ges stöd för en grupp av utvecklingsprojekt med
anknytning till stockholmsregionen. Förebild finns ibland annat EU:s slate stöd och SFI:s stöd
till fristående producenter. Skulle bidra till stabilitet och långsiktighet i den fristående
produktionssektorn. Hanteras av ”green-light” grupp.
• Samarbetsstöd. Skulle med små medel finansiera att distributör involveras i
utvecklingsarbetet av regionalt intressanta projekt utan att överenskommelse om
distribution träffas och att parterna därmed undviker att binda sig i förtid. Tanken är att
producent, regissör och manusförfattare ska kunna involvera en distributör i
utvecklingsarbetet och därmed i ett tidigt skede tydliggöra marknadsaspekter på projektet.
Denna möjlighet finns redan idag inom utvecklingsstödet, men kan sannolikt behöva
förtydligas.
• Regionalt färdigställandestöd. Ett stöd som kan ges när en film med tydlig regional koppling
ligger nästan färdig, men där pengarna inte räcker för att spela in eller ta fram de sista
delarna. Bedöms av en ansvarig handläggare/konsulent.
• Regional kvalitetspremie enligt den ursprungliga Sheinska modellen. Bedöms av en jury.
• Regional PRS (Publikrelaterat stöd). En extra bonus på publik spridning av film med koppling
till Stockholmsregionen. Kan baseras på sålda biobiljetter, streaming, festivalpriser,
kritikerindex.
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Bilaga 5

REGIONALA INDIKATORER FÖR
FILMSATSNINGAR
För varje indikator ska en anvisning ges om hur indikatorns värde tas fram och ett mål sättas. Utfallet
i relation till målet ger grön, gul eller röd signal. Aggregeras på rubriknivå och indikerar då
områdesvis läget och vad som första hand behöver analyseras djupare och diskuteras. Indikatorerna
följs över tid och tidsserien är väsentlig för analysen.
(Förfinade analyser av bl.a. geografisk spridning och fördelning på ålder/åk görs där så är möjligt och
relevant, vid valda tillfällen.)

Diskussionsunderlag:
FILMKULTURELLT FRÄMJANDE:
Skolbio
1. antal visningar
2. antal elever
3. antal kommuner
Filmpedagogik
1. antal insatser
2. antal elever
3. antal kommuner
Biogående
1. Antal biosalonger totalt
2. Antal biosalonger utanför SF-bio och Svenska Bio
3. Antal kommuner med biosalong
4. Antal biobesök per invånare
5. Antal besökare på filmfestivaler
Mediaverkstadsaktiviteter
1. antal mediaverkstäder el motsv
2. antal deltagare
3. antal kommuner
4. genomsnittlig budget
5. genomsnittlig bemanning
Talangutveckling
1. antal individer i talangutvecklingsprogram
2. antal talanger som är sysselsatta inom sektorn inom tre år efter avslutat talangprogram
3. genomsnittlig budget
4. genomsnittlig bemanning
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Projektutveckling
1. antal projekt
2. genomsnittligt stödbelopp
3. antal projekt som gått i produktion inom tre år från stödtillfället

SAMPRODUKTIONSFINANSIERING OCH FILMKOMMISSION:
Samproduktionsfinansieringmedel
1. antal produktioner som samfinansierats regionalt, offentligt och privat via FRSM
2. offentliga medel från regionen totalt
3. privata medel via FRSM-förvaltade privata fonder totalt
4. genomsnittlig andel sammanlagda regionala medel i budget
5. mantimmar hos FRSM ägnade åt samproduktionsfinansiering
Tillväxt och sysselsättning
1. stödda produktioners spendering i regionen totalt
2. genomsnittlig spendering per produktion
3. genomsnittlig spendering per satsad finansieringskrona
4. trend i relation mellan spendering och regional andel i budget
5. antal företag i regionen som deltagit i regionalt stödda produktioner
6. antal individer som arbetat i regionen med regionalt stödda produktioner
7. andel av spendering som når utanför filmsektorn
8. uppskattad multiplikatoreffekt
9. uppskattad skatteintäkt från spendering och multiplikator i regionen
10. bruttoregionalprodukt
Filmkommission
1. antal förfrågningar från svenska produktioner
2. antal förfrågningar från utländska produktioner
3. antal förfrågningar som lett till inspelning i regionen
4. antal ”underlättarinsatser” (kontakter, tillstånd, platser…)
5. budget för filmkommissionen
6. mantimmar
Exponering, kvalitet
1. publik i Sverige för stödda (finansiering, filmkommission och talangutveckling) produktioner
totalt
2. publik i Sverige för stödda produktioner genomsnitt
3. antal länder som stödda filmer sålts till
4. antal festivaldeltaganden
5. antal festivalpriser
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Bilaga 6

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BUDGET
OCH FINANSIERING AV REGIONENS
FRAMTIDA FILMVERKSAMHET
Finansiering idag
SLL befintligt till Filmbasen
SLL filmkommissionär
Botkyrka till Filmbasen
Filminstitutet till Filmbasen
Medl avg FRSM Sthlms stad
Medl avg FRSM övriga
DELSUMMA

Finansiering År 3
SLL
3 500 000
SLL filmkommissionär
500 000
Sthlms stad
3 500 000
STHLM Stad tillskott filmkommissionär
500 000
Filminstitutet
650 000
Botkyrka/Filmbasen
400 000
Regionala utvecklingsmedel & innovationsmedel3 000 000
Partnerskapsavgifter
3 000 000
DELSUMMA
15 050 000

3 500 000
500 000
400 000
650 000
3 600 000
2 800 000
11 450 000

SLL Kort och dok, talang
3 000 000
SBR Film Capital AB
10 000 000
Övriga filmfonder
3 600 000
DELSUMMA SAMPRODUKTION & STÖD 16 600 000
TOTAL FINANSIERING

28 050 000

SLL Kort och dok, talang
SLL tillskott produktion
STHLM Stad Film Capital AB
Samproduktionsintäkter
Övriga filmfonder
Förmedlad privat finansiering
DELSUMMA SAMPRODUKTION & STÖD

3 000 000
7 000 000
10 000 000
2 000 000
7 000 000
500 000
29 500 000

TOTAL FINANSIERING

44 550 000

Budgetförslag År 3
Löner
7 000 000
Administration/OH/kommunikation
2 000 000
Hyra
500 000
Samproduktion & stöd
29 500 000
Talangutvecklingsverksamhet
2 050 000
Filmkommissionär verksamhet
2 500 000
Innovationsverksamhet (VR/AR, transmedia etc) 1 000 000
SUMMA
44 550 000
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