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Avtal för 2008 mellan Stockholms läns landsting
och Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län

1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avtal för tiden fr o m den 1 januari 2008 t o m den 31 december
2008 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende
Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län, enligt förvaltningens förslag.

2

Bakgrund

2.1

Kulturnämndens tidigare beslut

Vid sammanträdet den 24 maj 2007 beslutade kulturnämnden
att utöka budgeten 2007 för Film Stockholm med 500 tkr för att under
2007 stödja uppbyggnaden av och verksamheten inom ett regionalt
växthus för ung film med säte i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka
kommun,
att göra en avsiktsförklaring där kulturnämnden uttalar sin intention
att stödja den fortsatta uppbyggnaden av och verksamheten inom ett
regionalt växthus för ung film med säte i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka kommun, åren 2008 och 2009.
I avsiktsförklaringen aviserade nämnden ett stöd till växthuset med 1 mnkr
fr o m 2008.

Bilaga:
A Avtal
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Vid sammanträdet den 15 augusti 2007 fastställde kulturnämnden avtal mellan kulturnämnden och Botkyrka kommun avseende regionalt växthus för ung
film hösten t o m 2007-12-31.
Under hösten 2007 har Film Stockholm i samarbete med föreningen Fanzingo
i Botkyrka utvecklat Filmbasen med säte i det s k Subtopiaområdet i Alby,
Botkyrka kommun.
Rekrytering har skett av två projektledare på halvtid, de befintliga lokalerna
har anpassats, viss inspelnings- och redigeringsteknik har införskaffats, en
grafisk profil och logotyp har utvecklats tillsammans med kommunikationsbyrån Futurniture och planen för en gemensam webbplats och community har
antagits.
Samarbetet mellan Film Stockholm och Fanzingo gällande driften av Filmbasen på längre sikt har utvecklats och verksamheten har förberetts för den planerade invigningen 26 mars 2008.
I avvaktan på kulturnämndens beslut om slutlig budget för 2008 har januari
och februari månader 2008 formellt varit avtalslösa.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Förslaget till avtal för 2008 (bilaga A) överensstämmer innehållsmässigt med
det avtal som gällt för hösten 2007. Avtalsperioden avser kalenderåret 2008.
Budgeten (bilaga till avtalet) för Filmbasen omsätter 3 mnkr under 2008.
Budgeten omfattar även de egeninsatser som Film Stockholm och samarbetsparten Fanzingo ställer till förfogande för att säkerställa verksamheten. Verksamheten beräknas även inbringa egna intäkter till ett värde av ca 400 000 kr
via uthyrning av teknisk utrustning, sponsring från teknik- och tjänsteföretag
inom filmbranschen samt projektbidrag. Vid uppdelningen av budgetposterna
har hänsyn tagits till de båda aktörernas särskilda roller och kompetenser.
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