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

1.

Parter
Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting
genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande
samarbetsavtal gällande Filmbasen – regionalt växthus för
ung film inom ramen för kulturnämndens regionala resurscentrum för film och rörlig bild – Film Stockholm.

2.

Bakgrund
Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting har en
gemensam ambition att utveckla Stockholmsregionen som
kluster för film och andra audiovisuella medier. Detta avtal
avser en förlängning av en gemensam regional satsning på
utvecklingsverksamhet för unga filmare i åldrarna t o m 30
år (s k växthus för film) med säte i Botkyrka kommun. Satsningen påbörjades hösten 2007 och verksamheten har
byggts upp under samma period i Alby av Film Stockholm i
samarbete med Fanzingo.

3.

Åtaganden

3.1

Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för
detta avtal:
Att finansiera driften av Filmbasen under avtalsperioden
med 1 000 tkr. Bidraget fördelas via Film Stockholm.

3.2

Botkyrka kommun åtar sig följande inom ramen för detta
avtal:
Att till Stockholms läns landsting betala 800 tkr kronor
som stöd till driften av Växthuset under avtalsperioden. Betalning sker mot faktura (30 dagar) vid avtalets undertecknande.
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3.3

Film Stockholm åtar sig följande inom ramen för detta avtal
Att svara för projektets budget, personal, drift av verksamheten, de lokaler och inventarier (inkl erforderliga försäkringar) som knyts till verksamheten samt redovisning.
Att svara för samarbetsavtal med föreningen Fanzingo samt
övriga tredje parter som knyts till projektet.

4.

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av representanter från Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting, Film Stockholm,
Fanzingo samt övriga strategiska parter som inbjuds ska
sammanträda minst 2 gånger under avtalsperioden. Ledningsgruppen skall ha en rådgivande funktion.

5.

Lokalisering
Filmbasens kontor och huvudsakliga verksamhet är lokaliserad till Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka kommun. Projektverksamhet kommer dock att arrangeras över hela länet
under avtalsperioden.

6.

Redovisning

6.1

Löpande rapportering av projektet sker vid ledningsgruppens möten.

6.2

Film Stockholm skall inom 60 dagar efter avslutat kalenderår inlämna resultaträkning och verksamhetsberättelse
för verksamheten till Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.

7.1

Externfinansiering, samarbeten med tredje man
Film Stockholm ska verka för externfinansiering, exempelvis i form av ekonomiska bidrag från stiftelser, fonder och
företag, samt söka och teckna strategiska samarbetsavtal
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med tredje part. Sådana avtal skall dock godkännas av Botkyrka kommun.
8.

Giltighet

8.1

Avtalet gäller perioden 1 januari - 31 december 2008. Parterna avser att fortsätta finansiera och utveckla Filmbasen
perioden 2009-2010.

8.2

För Stockholms läns landstings del gäller avtalet under förutsättning av kulturnämndens godkännande genom beslut
som vunnit laga kraft.

9.

Bilagor
Bilagor till avtal:
Verksamhetsbeskrivning
Budget
--------------

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit
var sitt.
För Botkyrka kommun

Förs Stockholms läns landsting

Botkyrka den

Stockholm den

/

2008

………………………………..
Palle Lundberg
Kommundirektör

/

2008

……………………………
Hans Ullström, förvaltningschef, kulturförvaltningen

