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Lars Jilmstad (M)
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för Maria Braun (M)
för Manne Bergström (M)
för Tomas Rudin (S)
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Ersättare:
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Eleonore Eriksson (S) §§ 13-16
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
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§ 11
Svar på skrivelse om behovet av en aktiv filmpolitik för en mer
omväxlande och kvalificerad biografrepertoar i Stockholm
Dnr 1.1/1522/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.
Sammanfattning
Skrivelsen tar upp situationen på Stockholms biografmarknad mot bakgrund av
Svensk Filmindustris monopolliknande ställning. Bland de framlagda förslagen till
åtgärder märks inrättandet av kommunala biografer, ökat stöd till biografer och
festivaler med inriktning på kvalitetsfilm samt ett ökat stöd till Filmregion Stockholm
– Mälardalen.
Kulturförvaltningen redogör i sitt svar för de omvärldsförändringar som sker på
filmområdet till följd av teknikskifte, den lokala biografsituationen i Stockholm och
nya samarbetsstrukturer inom staden och regionalt. Förvaltningen svarar på
skrivelsens förslag att det inte finns behov av en kommunalt driven biograf, att
Klarabiografens inriktning efter den 1 juli 2013 blir en fråga för Stockholms
Stadsteater, att ökat stöd till vissa biografer och festivaler ska hanteras inom
kulturstödet och att ett eventuellt ändrat uppdrag och utökat stöd till Filmregion
Stockholm - Mälardalen behöver samordnas med Stockholm Business Region.
Förvaltningen skriver också att den mot bakgrund av de snabba förändringar som
pågår inom film- och biografområdet har inlett en översyn av stödet till filmområdet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:
Vi tackar för svaret på skrivelsen och konstaterar att frågan om en mer aktiv
filmpolitik aktualiserats på förvaltningen. Vänsterpartiet har under flera år fört
fram olika förslag för att skapa en mer omväxlande och kvalificerad
filmrepertoar i Stockholm. Några åtgärder som vi föreslår i skrivelsen är
påtänkta, medan andra fortfarande saknas. Vi vill framhålla behovet av ett
varaktigt stöd till kvalitetsbiograferna i förorterna, varav några fått ett
utvecklingsstöd, men även stöd för visningsverksamheten. Vi anser också att
Stockholm bör bli medlemmar i och delta fullt ut i Filmregion Stockholm

Mälardalen, som initierades från Stockholms stad men nu fortlever tack vare
stöd från andra kommuner i regionen.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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