PM Rotel X (Dnr KS 2020/962)

Anmälan om svar på remiss av Bildande av bolag för
utökad satsning på stöd till filmproduktion i
Stockholmsregionen
Remiss från Regionstyrelsen Region Stockholm
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Jonas Naddebo anför följande.
Ärendet
Stockholms stad har av Regionstyrelsen Region Stockholm ombetts att yttra sig om
remissen Bildande av bolag för utökad satsning på stöd till filmproduktion i
Stockholmsregionen. 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.
På grund av kort remisstid har remissen besvarats med stadsledningskontorets och
kulturförvaltningens gemensamma kontorsyttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och kulturnämnden. På grund av
kort remisstid har stadsledningskontoret och kulturförvaltningen svarat med ett
gemensamt kontorsyttrande.
Mina synpunkter
Jag hänvisar till stadsledningskontorets och kulturförvaltningens gemensamma
kontorsyttrande samt föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att
kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Stockholm den 30 september 2020

JONAS NADDEBO
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Bilaga
Regionstyrelsen Region Stockholms remiss om Bildande av bolag för utökad
satsning på stöd till filmproduktion i Stockholmsregionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Kommunstyrelsen har av Regionstyrelsen Region Stockholm ombetts att yttra sig om
remissen Bildande av bolag för utökad satsning på stöd till filmproduktion i
Stockholmsregionen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och kulturnämnden. På grund av
kort remisstid har stadsledningskontoret och kulturförvaltningen svarat med ett
gemensamt kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret och kulturförvaltningen
Stadsledningskontorets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande
daterat den 27 augusti 2020 har i huvudsak följande lydelse.
I Stockholms stads filmstrategi (Dnr 171-1711/2015) anges att: ”Stockholms stad ska vara en
filmvänlig stad och aktivt medverka till att skapa goda förutsättningar för att spela in film i
huvudstaden.” 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.
Stockholm stad har varit medlem i den ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm
Mälardalen sedan 2006. Under senare år har Stockholms stad sett behov av utveckling av
samarbetet med 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 utveckla stadens
engagemang för ökad filmproduktion. Region Stockholm har efter utredningsarbete
konstaterat att det föreligger juridiska komplikationer med att ingå i den ekonomiska
föreningen och slutsatsen är att regionen inte kan ansluta sig till befintlig förening. Som en
konsekvens av det planerade kommande samarbetet med Region Stockholm har Stockholms
stad avslutat medlemskapet i Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening, varför
detta upphör vid utgången av år 2020, med ambitionen att vara medskapare till något nytt.
Synpunkter och förslag
Stockholms stad ser filmens betydelse för Stockholmsregionen som en jobbskapande sektor
inom kultur- och näringsliv och vikten av ambitionen att det finns en samlande aktör på
området för filmbranschen. En gemensam satsning på filmen innebär att en viktig sektor
förstärks och bidrar därmed till att filmbranschens kreatörer väljer Stockholmsregionen som
inspelningsplats. Stockholms stad ser filmmediet som dels ett viktigt konstområde och dels
ett viktigt näringslivsområde som ingår i ett ekosystem med bl.a. produktionsbolag och
filmarbetare samt ger synergieffekter för andra branscher såsom bl. a. besöksnäringen..
Staden avser att utveckladelar av det ekosystem filmbranschen utgör med fokus på
filmproduktion. Staden ser vikten av att löpande förstärka förutsättningarna för filmbranschen
i regionen.
För att bli en attraktiv filmregion behöver det finnas:
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Finansiella medel för att stötta filmproduktioner.
En tydlig och rätt väg in till de resurser som erbjuds filmbranschens aktörer.
Goda förutsättningar för filminspelning genom en enkel och tydlig tillståndsprocess.
En kommissionär verksamhet med rätt kompetens som ger god service åt branschen.
En nära dialog med branschens nyckelaktörer.

Stockholms stad har tittat på Region Stockholms förslag utifrån stadens uppdrag. I denna
remiss lämnar Staden därmed inga synpunkter på den av Region Stockholm föreslagna
bolagsbildningen, dess innehåll och utformning mm. Staden noterar att Regionen i
beslutspunkt 4 anger ”Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
till samarbetsavtal med Stockholms stad som säkrar och främjar den gemensamma
satsningen”. I anledning därav vill Staden framhålla att Staden är positiv till regional
samverkan och ser det som en framgångsfaktor för att skapa en filmvänlig stad med fokus på
filmproduktion. Staden ser just nu över förutsättningarna för ett samarbete med regionen
inom området för stöd till filmproduktion med mera utifrån bl. a. stadens uppdrag och de
juridiska ramar staden har att verka inom. Formerna och förutsättningarna för ett sådant
samarbete är från Stadens sida inte till fullo utredda ännu.
Stockholms stads primära fokus för det kommande samarbetet är utvecklingen av
filmproduktion inom Stockholms stad. En förutsättning för detta är att arbeta för goda
förutsättningar och ett bra kommissionärt stöd till filmproduktioner som spelas in i
Stockholms stad och regionen. En samverkan mellan Stockholms stad och Region Stockholm
kan ge möjlighet för stadens och regionens resurser att samspela till gagn för filmbranschen
och övriga berörda delar av näringslivet inom Stockholms stad och i regionen.
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