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1. UPPDRAGSBESKRIVNING

Filmregion Sydost är ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige och verkar på uppdrag av
Kulturrådet och regionerna Blekinge, Kalmar län och Kronoberg. Organisationen är en ideell förening som ägs
gemensamt av de tre regionerna.

Filmregion Sydost ska stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen samt
möjliggöra ett breddat deltagande på följande sätt:

● Film och rörlig bild för barn och unga – Filmregion Sydost ska främja barn och ungas kunskap om
rörlig bild som uttrycksform, ung kommunikation och mediers påverkan. Filmregion Sydost ska ge barn
och unga möjlighet att ta del av kvalitativa filmupplevelser och att uttrycka sig med film och rörlig bild.
Exempelvis genom att stödja filmpedagogiskt arbete i skolan och på fritiden samt verka för ökad
filmkunnighet och ung kommunikation.

● Filmskapare – Filmregion Sydost ska stötta talanger och yrkesverksamma filmare i regionen som vill
berätta en historia för publik genom exempelvis ekonomiskt stöd till smala audiovisuella verk
(exempelvis kort- och dokumentärfilm), dramaturgistöd, talangutveckling, utlåning av filmteknik samt
kompetensutveckling och främjande nätverk.

● Film och publik – Filmregion Sydost ska möjliggöra visning av film och rörlig bild för publik genom att
exempelvis bistå biografer, filmklubbar, föreningar och kommuner med kompetens kring
biografutveckling, publikarbete, samarrangemang, rättigheter och tillgänglig repertoar.

Utöver detta har Filmregion Sydost ett tilläggsuppdrag om filmkommissionsarbete i samarbete med Southern
Sweden Film Commission inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Uppdrag kan även tillkomma inom spelområdet. Filmregion Sydost kan redan nu genomföra insatser på
området som en del i att stödja lokal och regional utveckling av film och ung kommunikation i sydostregionen.

Filmregion Sydost ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i enlighet med överenskommelsen inom
det interregionala samverkansorganet Sydostkultur, gällande villkor från de tre regionerna samt de regionala
kulturplanerna.

Kvalitativ och kvantitativ uppföljning sker årligen via Kulturdatabasen. I samband med inrapportering till
Kulturdatabasen träffas Filmregion Sydost och Sydostkulturs tjänstepersoner för uppföljning av föregående års
verksamhet. Under hösten bjuder Sydostkulturs förtroendevalda in Filmregion Sydost till ett verksamhetssamtal
med fokus på kommande års verksamhet och prioriteringar.

Filmregion Sydosts verksamhetsområden samverkar hela tiden sinsemellan och är en stark framgångsfaktor för
att utföra uppdraget på bästa vis. Denna verksamhetsplan ska därmed läsas som en helhet, även om den
naturligtvis består av verksamhetens olika delar.
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2. VISION
Sydöstra Sverige ska vara en dynamisk och levande filmregion där idéer och människor kan växa. Filmregion
Sydost stärker barn och ungas filmkunnighet, möjliggör att filmer kan förverkligas från idé till premiär och att
röster från sydost hörs i dagens och morgondagens Filmsverige.

3. HORISONTELLA PERSPEKTIV

Under åren 2022-2024 ska Filmregion Sydosts verksamhet utgå ifrån nedan formulerade horisontella perspektiv.
Till varje horisontellt perspektiv finns en kopplad policy eller handlingsplan för hur vi införlivar det i vår operativa
verksamhet.

Hållbarhet
Filmregion Sydosts arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta med utgångspunkt i hur
insatserna kan antas ha påverkat människor och miljö.

Filmregion Sydost ska bidra till hållbarhet utifrån nedanstående tre områden:

● Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls.

● Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

● Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att ekonomiska system och tillväxt inte ska stå i vägen för
ekologisk och social hållbarhet, utan sträva efter rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller.

Barnrättsperspektiv
Filmregion Sydosts verksamhet stimulerar tillgänglighet och delaktighet för barn och unga som medborgare.
Detta är en central del i Filmregion Sydosts uppdrag. Genom lyhördhet för barn och ungas åsikter strävar vi efter
att lyfta deras behov och röster.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989 och sedan 1
januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Framför allt fyra artiklar bör alltid finnas med i det vi tänker och
gör i vår verksamhet:

● Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3 i Barnkonventionen)

● Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Artikel 12 i Barnkonventionen)

● Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. (Artikel 13 i
Barnkonventionen)

● Varje barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. (Artikel 31 i Barnkonventionen)
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Jämställdhet och mångfald
Det finns utmaningar kopplade till mångfald och jämställdhet både bland de som skapar film och de som tar del
av filmkulturella aktiviteter i sydostregionen. Filmen är en kraftfullt verktyg med potential att främja
kommunikation och bidra till förståelse mellan människor. Att redan i tidig ålder få berätta sin historia och att
träna sig på att se och förstå världen från andra perspektiv lägger grunden för att en interkulturell utveckling ska
kunna ske. Filmregion Sydost ska främja mångfalden bland de som får möjlighet att skapa film i sydöstra
Sverige, bidra till att skapa arenor där fler röster får höras, samt verka för att så även ska ske hos våra
samarbetspartners.

Det råder fortfarande en del obalans på områdena mångfald och jämställdhet i filmens värld. Filmregion Sydost
har under flera år arbetat strategiskt för att införliva jämställdhetsperspektiv i alla delar av vår verksamhet. Detta
gör vi bland annat genom att fördela våra filmstöd jämnt mellan könen och genom att lyfta in kompetenta
föreläsare, pedagoger, och mentorer i sammanhang där de bryter invanda könsstrukturer. För att främja
mångfalden gör vi riktade inkluderande insatser mot barn, unga och talanger med olika kulturella och etniska
bakgrunder.

Internationellt perspektiv
De svenska regionala resurscentren för film är unika i världen, samtidigt finns det mycket att lära från
konsulentverksamheter i andra länder. Här finns det betydelsefulla erfarenheter att dela som kan berika
Filmregion Sydosts verksamhet. Världen över arbetas det med att stödja unga och att utveckla nya talanger.
Även när det gäller estetiska lärprocesser och filmarbete i skolan håller sig Filmregion Sydost väl à jour med den
internationella utvecklingen på området. Initiativ undersöks löpande för samverkans- och utvecklingsprojekt
med andra länder.

Coronaviruset har påverkat och förändrat filmens ekosystem i ett globalt perspektiv. Två av de mest påtagliga
trenderna har varit en omställning till användning av digitala verktyg i högre utsträckning och förändrade
publikbeteenden och distributionsstrategier på området filmvisning.

Vi ser goda möjligheter att samverka och hämta inspiration från hur andra regionala verksamheter både i
Sverige och internationellt hanterar återstarten och hur de planerar för framtiden. Pandemin har breddat vårt
perspektiv för hur vi kan kommunicera och bygga nya samarbeten, det fysiska mötet är inte en nödvändighet
utan mycket kan göras med digitala verktyg. Förutsättningarna för att bygga samarbeten internationellt har med
denna utgångspunkt aldrig varit bättre.

Tillgänglighet
Filmregion Sydosts verksamhet ska vara tillgänglig både fysiskt och digitalt och därmed följa rådande
lagstiftning. Detta gäller fysiska miljöer såsom allt som publiceras på webbplatsen, i sociala medier, nyhetsbrev
mm. Den digitala omställningen under corona-pandemin har visat nya möjligheter att skapa tillgänglighet och
delaktighet som också överbryggar de stora geografiska avstånden i Filmregion Sydosts verksamhetsområde.
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4. FILM FÖR BARN OCH UNGA

Uppdragsbeskrivning

Filmregion Sydost ska främja barn och ungas kunskap om rörlig bild som uttrycksform, ung kommunikation och
mediers påverkan. Filmregion Sydost ska ge barn och unga möjlighet att ta del av kvalitativa filmupplevelser och
att uttrycka sig med film och rörlig bild. Exempelvis genom att stödja filmpedagogiskt arbete i skolan och på
fritiden samt verka för ökad filmkunnighet och ung kommunikation

4.1 Filmpedagogiskt arbete

Strategiska mål
Filmregion Sydost ska

● bidra till att barn och unga får möjlighet att lära sig om film, ung kommunikation, mediers
påverkan och att själva få uttrycka sig med rörlig bild i skolan och på fritiden.

● stödja och bidra till utvecklingen av kommunernas filmpedagogiska arbete och verka för att
skapa goda förutsättningar för att kompetensutveckling genomförs på området.

Framgångsfaktorer
● De filmpedagogiska frågorna är väl förankrade i de kommunala förvaltningarna.

● Filmregion Sydost är en välkänd filmpedagogisk resurs som kommuner, skolor och
motsvarande vänder sig till.

● Filmregion Sydost tillhandahåller relevant pedagogisk filmteknik för utlån.

● Kommuner, skolor och pedagoger söker ekonomiskt stöd för filmpedagogiska insatser och
deltar på fortbildning inom området.

● Det finns en regional, interregional och nationell infrastruktur med nätverk för skola och kultur
samt film för barn och unga.

● Högre utbildningsinstanser, AV-mediacentraler och bibliotek anser att Filmregion Sydost är en
relevant och viktig part för samarbete.

Aktiviteter
● Förankra de filmpedagogiska frågorna med kommunala förvaltningar som har barn och unga

som målgrupp.

● Stötta och samarrangera fortbildningsinsatser samt möjliggöra fortbildning för regionens
pedagoger genom ekonomiskt stöd.

● Omvärldsbevaka och informera pedagoger om fortbildande aktiviteter inom filmkunnighet, ung
kommunikation och mediers påverkan.
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● Tillhandahålla relevant filmteknik för utlåning.

● Bidra till att kommuner söker ekonomiskt stöd för filmpedagogiskt arbete, exempelvis från
Svenska Filminstitutet och Kulturrådet.

● Delta i kommunala, regionala och nationella nätverk och utvecklingsgrupper.

● Samverka regionalt med relevanta högre utbildningsinstanser,  AV-mediacentraler och
regionbiblioteken.

Indikatorer
Filmpedagogiskt arbete för barn och unga

● Antal filmpedagogiska aktiviteter för barn och unga per år (som Filmregion Sydost bidragit till)

● Antal barn och unga som tagit del av filmpedagogiska aktiviteter per år

● Fördelning per region avseende antal barn och unga som tagit del av filmpedagogiska
aktiviteter per år

Kompetensutveckling

● Antal tillfällen för fortbildning som Filmregion Sydost stöttat eller varit medarrangör för, per år

● Antal deltagare på tillfällen för fortbildning per år

● Antal beviljade ansökningar för fortbildningsstöd per år

● Fördelning per region avseende beviljade ansökningar för fortbildning per år

4.2 Främja filmupplevelser

Strategiska mål
Filmregion Sydost ska

● bidra till att filmen betraktas som en viktig kulturform för barn och unga.

● bidra till att barn och unga ska få ta del av kvalitativa filmupplevelser och filmpedagogiskt
arbete på deras lokala biograf eller andra lämpliga visningsforum, såväl digitala som fysiska.

Framgångsfaktorer
● Filmregion Sydost är en välkänd och relevant resurs som kommunerna vänder sig till.

● Filmregion Sydost är uppdaterad om aktuell repertoar av barn- och ungdomsfilm.

● Det finns en kommunal, regional och nationell infrastruktur med nätverk för skola och kultur
samt film för barn och unga.
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● Det finns tydliga skolkulturplaner och kulturgarantier/strategier som inbegriper filmupplevelser
för alla elever i sydost samt att ekonomiska resurser finns för detta.

● Kommuner söker ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet för att starta upp eller utveckla
skolbioverksamhet.

Aktiviteter
● Vara en rådgivande resurs i kommunernas arbete med att starta eller utveckla

skolbioverksamhet.

● Löpande informera om aktuella barn- och ungdomsfilmer samt sprida goda exempel.

● Vid behov delta i arbetsgrupper för skolbio i kommunerna samt delta på forum för att belysa
filmens roll för barn och unga.

● Arrangera eller samarrangera fortbildningsinsatser och forum för att främja filmupplevelser för
barn och unga.

Indikatorer
● Antal kommuner som har fått stöd eller som Filmregion Sydost har haft kontakt med för att

stärka skolbioverksamhet, per år

● Fördelning per region avseende antal kommuner som har fått stöd eller som Filmregion Sydost
har haft kontakt med i syfte att stärka skolbioverksamhet, per år

● Antal nyhetsbrev och övriga utskick gällande film för barn och unga per år

● Antal arrangerade/samarrangerade fortbildningsinsatser eller forum per år

● Antal deltagare på fortbildning eller forum per år

4.3  Regionala filmare som pedagogisk resurs

Strategiska mål
Filmregion Sydost ska

● förmedla professionella regionala filmskapare som kan dela med sig av sin kunskap till barn
och unga samt skol- och fritidsverksamhet.

Framgångsfaktorer
● Filmregion Sydost är en välkänd resurs som kommuner, skol- och fritidsverksamhet vänder sig

till för att få kontakt med regionala filmskapare.

● I sydost finns det filmskapare med hög kompetens och filmpedagogisk erfarenhet som vill
arbeta med barn och unga.
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● Filmregion Sydost erbjuder kontinuerligt filmskapare relevant fortbildning inom det
filmpedagogiska området.

● Det sker en kontinuerlig uppföljning av förmedlade uppdrag i syfte att säkerställa ett kvalitativt
arbete.

Aktiviteter
● Tillhandahålla ett nätverk av filmskapare som kan förmedlas för filmpedagogiska uppdrag.

● Erbjuda fortbildning för filmskaparna i nätverket och löpande arbeta för erfarenhetsutbyte.

● Kontinuerligt följa upp och utvärdera de filmuppdrag som Filmregion Sydost har förmedlat
filmpedagoger till.

Indikatorer
● Antal filmare i det regionala filmpedagognätverket per år

● Antal förmedlade filmpedagogiska uppdrag per år

● Antal fortbildningstillfällen och nätverksträffar som erbjuds filmare i nätverket per år
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5. FILMSKAPARE

Uppdragsbeskrivning
Filmregion Sydost ska stötta filmare i regionen som vill berätta en historia för publik genom exempelvis
ekonomiskt stöd till smala audiovisuella verk (exempelvis kort- och dokumentärfilm), dramaturgistöd,
talangutveckling, utlåning av filmteknik samt kompetensutveckling och nätverk.

5.1 Växthusverksamhet och nya röster

Strategiska mål
Filmregion Sydost ska

● bidra till att fler unga och nya röster ska upptäcka film och rörlig bild som medium för att
uttrycka sig och kommunicera kreativt och konstnärligt.

● stödja unga filmintresserade att utveckla sitt filmskapande och att möta likasinnade.

● eftersträva att bredden av regionens unga filmskapare ska spegla samhället

Framgångsfaktorer
● Målgruppen känner till Filmregion Sydost och vilka stöd vi erbjuder unga filmare i form av

ekonomiskt stöd, teknik, fortbildningsinsatser mm.

● Det finns trygga och tillgängliga mötesplatser för unga filmare som främjar kreativa
samarbeten och en förtroendefull, öppen dialog.

● Filmregion Sydost och andra aktörer har möjlighet att bidra med ekonomiskt stöd, teknik,
kunskap, engagemang och tid.

Aktiviteter
● Genomföra växthusprojekt som till exempel Feriefilm och filmläger för unga filmare

● Arrangera/samarrangera workshops som tar avstamp i målgruppens behov

● Stötta och arrangera nätverksträffar och bidra till att det finns mötesplatser för nya röster och
filmare i regionen

● Tillhandahålla relevant filmteknik för utlåning

● Dela ut filmstöd - expresstöd och produktionsstöd - löpande under året
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Indikatorer
● Antal unga som söker till respektive deltar i aktiviteter kopplade till områdets strategiska

målsättningar, exempelvis Feriefilm, filmläger, Filmfika, workshops, mm.

● Antal växthusfilmare som lånar teknik av oss

● Antal växthusfilmare som söker filmstöd hos oss

● Geografisk fördelning av växthusfilmare som får filmstöd eller lånar teknik av oss

5.2 Talangutveckling och professionalisering

Strategiska mål
Filmregion Sydost ska

● stödja filmare och talanger att ta steget från växthus till semi-professionell och professionell
nivå.

● bidra till att fler filmare och talanger från sydost utbildar sig inom film och rörlig bild med sikte
på en yrkeskarriär.

● bidra till att filmare och talanger från sydost har möjlighet att fortbilda sig och validera sina
yrkeskunskaper och kunna utöva professionella funktioner i ett produktionsteam.

● verka för att fler filmer som produceras i regionen har hög konstnärlig nivå och
produktionskvalitet.

● bidra till att filmbolag i regionen har löpande uppdrag och att nya bolag etableras.

Framgångsfaktorer
● Det finns regionala produktionsmedel att söka

● Det finns regionala filmarbetare som kan ingå i team

● Det finns producenter och produktionsbolag som kan förvalta och stärka nya talanger

● Det finns goda utbildning- och fortbildningsmöjligheter på olika nivåer

Aktiviteter
● Bedöma ansökningar och fördela produktionsstöd

● Dela ut kompetensutvecklingsstöd till regionens filmare

● Tillhandahålla relevant filmteknik för utlåning

● Arrangera talangsatsningar och mentorskapsprogram
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● Stötta och arrangera nätverksträffar och bidra till att det finns mötesplatser för regionens
filmskapare, filmarbetare och talanger

● Omvärldsbevaka och informera regionens filmare om filmrelaterade nyheter, filmstöd att söka
och kompetensutvecklande insatser att delta i

● Hålla löpande kontakt med regionala filmutbildningar

● Arrangera evenemang och tävlingar som TellUs och Noomaraton

● Samverka med Filmnod Blekinge på området

Indikatorer
● Antal ansökningar om produktionsstöd

● Antal teknikutlån

● Antal filmproduktioner i sydost med stöd från Filmregion Sydost

● Antal branschframgångar, exempelvis filmer som blivit uttagna till filmfestivaler, antal filmer
som visats på tv och strömningstjänster och andra framgångsrika lanseringar för publik

● Antal nyhetsbrev med filmrelaterad information.

5.3 Regional film som syns regionalt, nationellt och internationellt

Strategiska mål
Filmregion Sydost ska

● stödja att regionalt producerad film får spridning och hittar en publik.

● stärka visningsmöjligheterna för regional film i sydostregionen.

Framgångsfaktorer
● Filmer produceras som har både angelägenhet, kvalitet och en målgrupp.

● Det finns en infrastruktur av biografer och visningsaktörer i sydost som är engagerade och
intresserade av att visa regional film.

● Visningsmöjligheter finns för regional film på olika plattformar och nationella och internationella
festivaler.

● Filmare har kunskap om lansering, distribution och spridning.

Aktiviteter
● Arrangera vår årliga regionala filmfestival och tävling TellUs

● Upprätthålla ett aktuellt filmbibliotek över färdigställda produktioner med stöd av Filmregion
Sydost på vår webbplats
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● Aktivt rekommendera filmer till biografer, festivaler, regionala visningar såsom Kortfilmsdagen
och andra plattformar

● Vidareutbilda regionala filmare inom visning och distribution

● Aktivt ge råd till enskilda filmare avseende lanserings- och visningsstrategi

● Dela ut stöd till filmare för regionala visningar av deras verk

Indikatorer
● Antal visningar av regionala filmer i regionen

● Antal stöd till regionala filmare för regionala visningar av deras verk

● Antal biografer och visningsaktörer som visar regionalt producerad film

● Antal filmer som når en publik via tv, strömningstjänster, festivaler och andra plattformar

● Antal utmärkelser på filmfestivaler
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6. FILM OCH PUBLIK

Uppdragsbeskrivning
Filmregion Sydost ska möjliggöra visning av film och rörlig bild för publik genom att exempelvis bistå biografer,
filmklubbar, föreningar och kommuner med kompetens kring biografutveckling, publikarbete, samarrangemang,
rättigheter och tillgänglig repertoar.

6.1 Ett starkt och hållbart biograflandskap i sydost

Strategiska målsättningar
Filmregion Sydost ska

● främja och verka för att bibehålla sydostregionens unika biograflandskap.

● stärka regionens biografer som en viktig mötesplats i lokalsamhället.

● bidra till att biograferna står rustade för omställning och förändring både vad gäller teknisk
standard, omvärldskompetens och filmens förändrade vägar till publiken.

Framgångsfaktorer
● Biografaktörerna har kunskap om och söker aktivt de stöd som finns på nationell och europeisk

nivå.

● Biografaktörerna har en god dialog och samarbete med kommun och det lokala förenings- och
näringslivet.

● Filmregion Sydost har kännedom om biografaktörernas verksamhet och behov av stöd.

● Filmregion Sydost har möjlighet att ge målgruppen ekonomiskt stöd.

Aktiviteter
● Fördela Filmregion Sydosts biografstöd

● Informera om och vara en rådgivande resurs för biografer att söka stöd från Svenska
Filminstitutet

● Aktivt stötta nätverk som Film i Glasriket och vid behov initiera nya

● Arrangera eller samarrangera fortbildande och nätverksbyggande forum för regionens biografer

● Ge målgruppen övrig information om stöd, fortbildningsinsatser och repertoar genom t. ex.
nyhetsbrev

● Initiera möten mellan biografer, kommuner, förening- och näringsliv
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Indikatorer
● Antal biografer som söker och får stöd från Svenska Filminstitutet

● Antal biografer som söker och får stöd från Filmregion Sydost

● Antal biografer som Filmregion Sydost stöttar genom möten, dialog och samverkan

● Antal biografer som deltar i forum/träffar som Filmregion Sydost eller annan arrangör erbjuder

● Antal nyhetsbrev och övrig omvärldsbevakning som riktas till målgruppen

6.2 Arrangörskap och förnyelse hos regionens visningsaktörer

Strategiska målsättningar
Filmregion Sydost ska

● stärka och kunskapshöja nya och befintliga visningsaktörer i deras innehåll-, publik-  och
marknadsföringsarbete.

● bidra till att barn och unga får möjlighet att ta del av ett mångfacetterat filmutbud och själva får
lära sig arrangörskap.

Framgångsfaktorer
● Filmregion Sydost är en välkänd och relevant resurs att vända sig till för stöd och råd kring

publikarbete, fortbildning och repertoar.

● Visningsaktörer arbetar aktivt med ungt arrangörskap för att underlätta generationsväxling.

● Kommunikation och samarbeten mellan kommuner, regioner, organisationer och föreningar
finns och fungerar.

● Filmregion Sydost har möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd till arrangörer och filmskapare som
vill visa sina filmer

Aktiviteter
● Tillhandahålla ekonomiskt stöd för fortbildning, barnbio och arrangemang

● Arrangera/samarrangera forum i tex arrangörskap och marknadsföring

● Omvärldsbevaka och informera målgruppen om stöd, fortbildningsinsatser och repertoar
genom exempelvis nyhetsbrev

● Informera arrangörer om möjligheten att låna Filmregion Sydosts streamingkit och
visningsteknik.

Indikatorer
● Antal filmvisningar som arrangeras med stöd av Filmregion Sydost
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● Antal arrangörer som söker arrangemangs- och barnbiostöd hos Filmregion Sydost

● Antal nya arrangörer som söker konsultation och stöd hos Filmregion Sydost

● Antal arrangörer som söker stöd hos Svenska Filminstitutet

● Antal barn och unga som arrangerar filmvisning

● Antal utlån av streamingkit
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7. FILMKOMMISSION

Uppdragsbeskrivning
Filmregion Sydost har i uppdrag att arbeta med filmkommission som en del av Southern Sweden Film
Commission. I Southern Sweden Film Commission ingår de sex sydsvenska regionerna Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar län, Halland och Jönköpings län. Genom filmkommissionsverksamheten ska Filmregion
Sydost marknadsföra regionen som inspelningsplats och bidra till att såväl nationella som internationella
produktioner genomförs i vår filmregion.

Strategiska målsättningar
Filmregion Sydost ska

● stärka sydostregionens relevans för professionell film- och TV-produktion och skapa incitament
som stärker vår position nationellt och internationellt.

● bidra med rådgivning, regional kompetens och förmedling av internationella kontakter.

● stärka samverkan med och mellan regionens kommuner, destinationsverksamheterna och med
andra relevanta intressenter i sydost.

● arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling för professionell filmproduktion i sydost.

Framgångsfaktorer
● Det finns regionala produktionsbolag och andra filmarbetare som kan ingå i team

● Det finns fortbildningsmöjligheter kring exempelvis location scouting och mottagarsystem hos
kommuner

● Det finns en god samverkan inom Southern Sweden Film Commission

● Det finns en god omvärldsbevakning och kontaktnät bland Filmregion Sydosts medarbetare

Aktiviteter
● Arrangera fortbildningstillfällen riktade mot filmarbetare i regionen

● Ta kontakt med och bidra till att stärka kommunernas mottagarsystem

● Vara en aktiv part i kommissionsarbetet inom Southern Sweden Film Commission

● Samverka regelbundet med Filmnod Blekinge på kommissionsområdet
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Indikatorer
● Antal internationella filmfestivaler, marknader eller motsvarande där Filmregion Sydost genom

Southern Sweden Film Commission marknadsför regionen

● Antal fortbildningstillfällen med Filmregion Sydost som medarrangör med fokus på relevanta
yrkesfunktioner för kommission, exempelvis location scouts

● Antal kontakter med kommuner för att stärka mottagarsystemet i regionen
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8. UTVECKLINGSPROJEKT

Filmregion Sydost arbetar med regional utveckling inom det filmkulturella området. Vid behov ska verksamheten
initiera eller samverka med externa parter kring utvecklingsprojekt som ligger i linje med verksamhetens
uppdrag. Nedan listas de aktuella projekten som Filmregion Sydost avser driva under 2022-24 utöver
basverksamheten. Fler projekt eller utvecklingsarbeten kan tillkomma.

8.1 Sydsvenska filmsamarbetet

Bakgrund
Filmregion Sydost deltar i samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS), ett sydsvenskt
samverkansorgan mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region
Kronoberg och Region Skåne. Filmregion Sydost är en del av beredningsgruppen för filmkulturell verksamhet
samt av projektgruppen för framtagandet av en ny interregional filmstrategi med fokus på stärkta
förutsättningar för ökad audiovisuell produktion i Sydsverige. Samarbetet inom RSS har bidragit till flera lyckade
och metodutvecklande projekt och det finns stor potential i ett fortsatt utvecklat sydsvenskt samarbete på
filmområdet de kommande åren.

Strategiska målsättningar
Filmregion Sydost ska

● utveckla och vara en drivande part i samarbetet med de tre filmkulturella samarbetsområdena
inom RSS - talangutveckling, visning samt filmpedagogik.

● utveckla och vara en drivande part i arbetet med strategiska satsningar på stärkta
förutsättningar för ökad produktion av film och tv i Sydsverige.

Framgångsfaktorer
● Filmregion Sydosts medarbetare har tid avsatt för delaktighet och arbete inom RSS.

● Det finns fortsatt finansiering för utveckling och genomförande av projekt inom RSS

● De sex sydsvenska regionerna är fortsatt delaktiga i och har samsyn om filmkulturella och
-produktionsfrågor

Aktiviteter
● Samverkan kring projekt och aktiviteter inom talangutveckling

● Samverkan kring projekt och aktiviteter inom visning

● Samverkan kring projekt och aktiviteter inom filmpedagogik
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● Övergripande strategiska satsningar på filmområdet

● Framtagande av en strategi för stärkt filmproduktion i Sydsverige tillsammans med en
handlingsplan

Indikatorer
● Antal möten inom beredningsgrupp samt arbetsgrupperna

● Antal initierade samarbetsprojekt

● Antal främjade satsningar på stärkt filmproduktion i Sydsverige

8.2 Internationell samverkan

Bakgrund
Ett strategiskt utvecklingsområde hos Filmregion Sydost är att stärka vår internationella samverkan. Filmregion
Sydost har tidigare erfarenhet av att delta i internationella projekt, och för att befinna sig i frontlinjen och vara en
vital verksamhet med en uppdaterad utblick så är internationell samverkan ett prioriterat utvecklingsområde. De
internationella projekten ska alltid vara i linje med Filmregion Sydosts filmkulturella uppdrag.

Strategiska målsättningar
Filmregion Sydost ska

● stärka internationell samverkan med syftet att i förlängningen gynna den egna organisationens
verksamhet och kompetensnivå.

Framgångsfaktorer
● Resurser är avsatta för att fortbildning och resor.

● Medarbetarna har möjlighet att avsätta arbetstid för internationell samverkan och finansiering
av nya projekt.

● Det finns möjliga finansieringskällor för nya projekt på regional, nordisk och europeisk nivå

Aktiviteter
● Delta i internationella filmfestivaler och liknande forum

● Aktivt initiera samarbete för att arbeta fram möjliga internationella samverkansprojekt

● Ansöka om finansiering för internationella samverkansprojekt

19



Indikatorer
● Antal internationella projekt i vilka Filmregion Sydost är en aktiv part

● Antal resor, nätverksträffar, utbildningstillfällen mm i syfte att fortbilda medarbetarna och bidra
till internationell samverkan

● Antal internationella organisationer med vilka Filmregion Sydost samverkar
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