Utlåtande 2017:118 RII (Dnr 171-1711/2015)

Stockholms stads filmstrategi

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Stockholms stads filmstrategi godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet.
2. Trafiknämnden ska träffa överenskommelse med Polisen om att förenkla och förkorta tillståndsprocessen för filminspelningar och andra
evenemang i Stockholms stad.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Kommunstyrelsen gav den 21 oktober 2015 (Dnr 171-1020/2015) stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett styrdokument för hur staden kan underlätta för filmproducenter att spela in film i Stockholm. Uppdraget har resulterat
i en filmstrategi.
Stadens filmstrategi syftar till att göra nämnder och bolagsstyrelser uppmärksamma på filmens positiva betydelse för besöksnäringen och näringslivet
samt för att skapa nya jobb. Film är även en prioriterad konstart inom Stockholms stads kulturpolitik.
När det gäller film, liksom övriga konstarter, samverkar aktörer och finansiering på nationell, regional och lokal nivå. I strategin beskrivs därför kort innehållet i den nya nationella filmpolitiken samt Stockholms läns landstings insatser inom filmområdet.
Stockholm ska vara en filmvänlig stad och aktivt medverka till att skapa
goda förutsättningar för filmspelningar. Filmstrategin ger en samlad bild av
stadens olika insatser för att stödja och underlätta för filmbranschen. Strategin

lyfter ett antal fokusområden som anger stadens förhållningssätt till filmbranschen.
• Staden är positiv till att främja Stockholmsbilden genom film
• Tillståndsprocessen är enkel och tydlig
• Staden stödjer utveckling av filmbranschen
• Staden verkar för att det öppnas nya visningsfönster
• Staden samverkar med filmbranschen
• Staden verkar för Grön film-certifiering
Filmregion Stockholm-Mälardalen har en viktig roll i genomförandet av strategin, bland annat när det gäller samverkan mellan staden och företrädare för
filmbranschen samt för att inhämta, sammanställa och analysera statistik över
filmproduktionen i staden.
Kommunstyrelsen ska vartannat år lämna en rapport till kommunfullmäktige som beskriver hur filmstrategin efterlevs och hur staden utvecklas som en
filmvänlig region.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret efter samråd med kulturförvaltningen, trafikkontoret, Stockholm Business Region samt Filmregion Stockholm-Mälardalen.
Förslaget har sedan remitterats till fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholms
Stadshus AB, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Kungliga Hovstaterna, Polisregion Stockholm, Statens fastighetsverk, Stockholms internationella
filmfestival, Statens fastighetsverk, Stockholms läns landsting kulturnämnd,
Stockholms läns landstings trafiknämnd, och Tempo Dokumentärfestival. Statens fastighetsverk och Stockholms läns landstings trafiknämnd har ej inkommit med svar.
Fastighetsnämnden tycker att den del av den föreslagna filmstrategin som
gäller upplåtelse av lokaler och avgiftsnivåer för dessa korttidsuthyrningar är
tillämpliga.
Idrottsnämnden anser att strategins syfte är bra och av stor vikt. Vidare
uppmärksammas att också idrottsanläggningarna bör inkluderas bland de föreslagna nyutvecklade visningsfönstren.
Kulturnämnden anser i sitt yttrande att den föreslagna filmstrategin är ett
viktigt steg till att göra Stockholm till ett förstahandsval för lokalisering av
filmproduktion. Nämnden betonar därutöver vikten av att strategin får en stark

förankring bland berörda förvaltningar och bolag så att den får de avsedda effekterna när det gäller till exempel förenklad tillståndsgivning. I yttrandet föreslås också att strategin på ett tydligare sätt ska uppmärksamma filmproduktion
för barn och ungdom, en målgrupp som generellt har stark prioritet i stadens
policydokument.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att staden ska arbeta för att
en nationell certifiering för Grön film tas fram.
Trafiknämnden instämmer i stort i strategins intentioner och mål men påpekar också att det är viktigt att strategin klargör hur staden aktivt och långsiktigt
ska arbeta för att få hit filminspelningar. Nämnden menar att filminspelningar
kan ha stor inverkan på framkomlighet för samtliga trafikantgrupper och att
det måste tydliggöras i strategin.
Stockholm Stadshus AB ser positivt på filmstrategin och den bedöms kunna
stödja och driva utvecklingen framåt vad gäller filminspelningar i Stockholms
stad. I syfte att skapa en långsiktig tolerans för de verksamheter och medborgare som kan påverkas i vardagen kan strategin förtydligas med att beskriva i
vilken omfattning filminspelningar eller visningar får inverka på funktion, tillgänglighet eller framkomlighet.
Filmregion Stockholm-Mälardalen välkomnar den nya filmstrategin för
Stockholms stad.
Kungliga Hovstaterna delar strategins syn på filmen som en viktig kanal att
sprida bilden av Stockholm internationellt. Kungliga Djurgårdens förvaltning
påpekar att de sedan länge har en mycket positiv inställning till film- och teveinspelningar på Djurgården. Vad gäller inspelning i Kungliga Hovstaternas
byggnader, på Djurgården och annorstädes, gäller dock fortsatt stor restriktivitet.
Polismyndigheten region Stockholm har tagit del utav Stockholms stads
filmstrategi och har inte några invändningar mot den föreslagna strategin.
Stockholms internationella filmfestival är mycket positiv till att Stockholm
stad tagit fram en filmstrategi och stödjer särskilt att staden vill stärka nya aktörer på biografmarknaden då de menar att den nuvarande, närmaste monopolistiska, situationen på biografmarknaden begränsar och förhindrar utveckling
av ett brett utbud, inte minst när det gäller kvalitetsfilm.
Stockholms läns landstings kulturnämnd delar filmstrategins ansats om filmen som en mycket relevant och alltmer betydelsefull konstform och att det
finns potential för att Stockholm kan växa som attraktiv filmregion i Europa.
Vidare påpekar de möjligheterna till ett ökat helhetstänk kring filmen i länet
och närmare samarbete mellan landstingets, stadens och övriga kommuners
filmsatsningar.

Tempo Dokumentärfestival är mycket positiva till att filmen nu är en prioriterad konstart inom stadens kulturpolitik. Då film når oerhört brett, har en
stark genomslagskraft och är en av de viktigaste kulturformerna idag så anser
de att det är av yttersta vikt att staden nu får en filmstrategi.
Mina synpunkter
I Stockholm har film länge varit ett kraftigt eftersatt närings- och kulturområde. Därav de betydande och strategiska satsningar som skett och sker sedan
maktskiftet år 2014, satsning på såväl skapande som visning av film. Film är
ett älskat kulturområde som når ut till en stor andel människor oavsett ålder
och bakgrund. Genom denna övergripande filmstrategi skapas en ram för stadens fortsatta arbete.
För att underlätta inspelning har staden gått in som fullvärdig medlem i
Filmregion Stockholm-Mälardalen och skapat en filmfond för investeringar.
Genom filmstrategin kommer samarbetet inom Filmregionen stärkas samtidigt
som stadens förvaltningar och bolag bättre kommer att kunna underlätta för
filminspelningar i Stockholm.
Filmskapare ska ha möjlighet att dela sin berättelse om Stockholm utan att
behöva filma i andra delar av landet eller världen och låtsas att det är Stockholm. Stockholm ska också bli mer attraktivt för filmare från andra delar av
landet eller världen. Inspelning av film i Stockholm innebär utöver nya berättelser och konstnärlig utveckling såväl arbetstillfällen som marknadsföring av
vår stad.
Film har emellertid föga värde om filmerna inte ges goda möjligheter att nå
tittare vilket även detta berörs i strategin. Idag är ägandet av befintliga biografer i Stockholm starkt koncentrerad till ett fåtal aktörer. Filmfestivaler är därför avgörande för att bredda utbudet av filmer som visas, nå ut med alternativa
berättelser och för att locka nya grupper till biograferna. Genom ökat stöd från
staden har nya lokala festivaler kunnat starta och små har vuxit och blivit
större. De senaste två åren har antalet organisationer som fått stöd för visning
av film mer än dubblerats. Genom framförallt filmfestivalernas tillväxt har
stockholmarna fått tillgång till mer film, filmer som sannolikt annars aldrig
hade visats i Stockholm. Festivalerna är emellertid beroende av biografer och
idag är ägandet av dessa kraftigt koncentrerat vilket skapar svårt förhandlingsläge och de så kallade arthouse-biograferna har jämförelsevis få salonger jämfört med exempelvis Malmö eller Göteborg. Med tanke på att Stockholm i normalfallet utgör ca 50-70% av marknaden för en genomsnittlig kvalitetsfilm så

är denna situation både allvarlig och akut. Bredden och mångfalden på filmutbudet hotas vilket också påverkar svensk filmproduktion. Många svenska filmer hamnar i en situation där visningssituationerna blir kraftigt undermåliga
eller obefintliga. Detta kan leda till allvarliga hot mot yttrandefriheten.
Biografen är också en kollektiv resurs som i likhet med biblioteken spelar
en nyckelroll i den lokala stadsbilden som en levande trygg mötesplats. Utöver
sitt kärnuppdrag, att ge kulturupplevelser till stockholmarna, möjliggör den att
andra grannverksamheter kan ha förlängda öppettider, och i bästa fall att också
andra kulturaktörer kan hyra in sig dagtid så att biografen blir ett levande kulturcentrum en stor del av dygnet. För att underlätta för fler biografetableringar
har ett särskilt utvecklingsstöd utlysts. Hittills har fyra nya aktörer tagit del av
detta stöd och minst två på god väg att under året kunna etablera nya biografer.
Kulturhuset Stadsteatern har parallellt återtagit driften av Klarabiografen från
stadens dominerande biografägare och därmed etablerat ett nytt komplement.
Kulturhuset Stadsteatern planerar även att påbörja visning av kvalitetsfilm i
Skärholmen.
Inom ramen för Filmregion Mälardalens projekt Smart kreativ stad deltar
staden också i nya mer mobila och experimentella visningsmöjligheter för rörlig bild, bland annat en mobil biograf konstruerad tillsammans med Kungliga
Tekniska Högskolan som används runt om i staden under sommarhalvåret.
Film, som kultur i stort, ger plats för människor att mötas, uppleva men
också själva gestalta sina liv. Kulturen formar samhället lika mycket som den
speglar det och Stockholms kulturliv är avgörande för stadens framgång och
attraktivitet. Genom offensiva och strategiska kultursatsningar som denna på
film möjliggörs ett mer kreativt Stockholm, ett Stockholm för alla.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Stockholms stads filmstrategi
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

