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Landstingsstyrelsen

Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att landstinget förvärvar Kunskapscentrum Film
Studio AB från Stiftelsen Stockholm filmfestival.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att förvärva Kunskapscentrum Film Stockholm AB från Stiftelsen Stockholms filmfestival
att uppdra åt styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB att, i samråd med landstingsstyrelsen, genomföra förvärvet av Kunskapscentrum Film Stockholm AB.

Landstingsfullmäktiges minoritet har den 13 december återremitterat föreliggande ärende.
Som motiv har anförts behovet av en belysning av de framtida ekonomiska konsekvenserna
för landstinget av ett filmproduktionscenter.
Det finns därför skäl att framhålla följande: Ärendet handlar enbart om förvärv av bolaget
Film Stockholm AB – det vill säga ej om att starta filmproduktion i landstingets regi. De
ekonomiska konsekvenserna av förvärvet bedöms till cirka 200 000 kronor.

Bilagor
1 Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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För att kunna fortsätta konstruktiva diskussioner om en regional filmfond och ett regionalt
filmproduktionscenter med aktuella medaktörer utgör förvärvet av bolaget, och därmed
namnet Film Stockholm AB, en naturlig grundförutsättning.
Det är i detta stadium inte möjligt att försöka bedöma den framtida ekonomiska omfattningen av ett eventuellt filmproduktionscenter med landstinget som medfinansiär i form av
initiativtagare till en regional filmfond. Diskussionerna är inte så långt komna i dagsläget. Det
torde för övrigt också i stor utsträckning vara upp till landstinget att självt avgöra gränserna
för ett sådant åtagandes omfattning.
I budget för 2006 har landstingsfullmäktige beslutat avsätta 2 miljoner kronor för en regional filmfond. För att detta skall realiseras krävs emellertid deltagande av fler aktörer som
medfinansiärer. Vilka belopp som kan anses rimliga att i framtiden avsätta om en filmfond
etableras kan inte hanteras inom ramen för detta beslut om förvärv av ett bolag. Detta är
självfallet en fråga som blir föremål för landstingsfullmäktiges ställningstagande för kommande år, förutsatt att diskussionerna med andra aktörer visar sig framgångsrika och en
regional filmfond kan etableras.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2006-01-12

3
LS 0510-1736

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Kultur- och utbildningsnämnden har den 20 september 2005, enligt förvaltningens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att förvärva Kunskapscentrum Film Stockholm
AB från Stiftelsen Stockholms filmfestival.
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att återremittera ärendet till förvaltningen för att belysa de ekonomiska konsekvenser och framtida påtaganden
för landstinget vad gäller satsning på ett filmproduktionscenter.
M-ledamoten deltog ej i beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till vårt äskande i moderaternas allmänna budgetmotion för år 2005 i vilken vi prioriterar sjukvård framför landstingsdriven kultur- och föreningsverksamhet.”
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande den 31 maj 2005 (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 16 november 2005 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att förvärva Kunskapscentrum Film
Stockholm AB från Stiftelsen Stockholms filmfestival, att uppdra åt styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB att, i samråd med landstingsstyrelsen, genomföra förvärvet av
Kunskapscentrum Film Stockholm AB.

Ärendet har behandlats av landstingsrådsberedningen den 24 november och landstingsstyrelsen den 6 december och av landstingsfullmäktige den 13 december 2005.
Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet.
Landstingsrådsberedningen behandlade på nytt ärendet den 12 januari 2006.

