01054
1(2)

2016-08-21

DNKS160138

Svenska Filminstitutet
inflytande@filminstitutet.se

Rådens sammansättning, form och funktion
Region Hallands förvaltning Kultur och skola har tagit del av ”Rådens sammansättning, form och funktion” och önskar delge Svenska Filminstitutet följande
synpunkter.
Kultur och skola ser det som helt logiskt, och därmed som positivt, att det regionala
perspektivet och således de regionala erfarenheterna inom verksamheterna
Utveckling och produktion, Visning och spridning, samt Filmkultur är efterfrågade i de
råd som Svenska Filminstitutet föreslår bildas. De regionala kunskaperna är
oumbärliga för en framtida fungerande filmpolitik i hela Sverige.
Region Halland noterar att många av de viktigaste instanserna är tillfrågade att delta i
det kommande rådsarbetet. Däremot saknar vi representanter från barn- och
ungdomsutbildning på grundskolenivå, och från kulturskolan (kommunal nivå) i det
filmkulturella rådet. Vi menar att denna nivå är viktig då film och bildning är
essentiella delar för medborgarnas delaktighet i ett demokratiskt samhälle, och att
denna insikt inte helt speglas i den samtida utbildningen eller i filmpolitiken.
Det filmkulturella rådet riskerar i det nuvarande förslaget att bli ett stort område, då
filmarvet ingår där. Möjligen skulle det vara värdefullt att filmarvsfrågor även finns
med under Visning och spridning.
Vi förväntar oss att dialogen kring nomineringarna och även funktionen för råden
tydliggörs, och att detta görs i samråd med dem som förväntas ingå i dessa.
Slutligen vill vi förmedla att vi ser mycket positivt på dialogen framöver. Regionerna
är en oumbärlig del för all film i Sverige, och således för den nya filmpolitiken.
Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Anna Eriksson
Utvecklare film och rörlig bild
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