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Ansökan om bidrag till filmproduktion ”Nybyggarna - En historia om
entreprenörskap”
Sammanfattning
Företaget Global Pictures har inkommit med ansökan om bidrag för en filmproduktion med fokus
på entreprenörskap i Österåker.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Avslå ansökan då det för närvarande inte finns budgetmedel avsatta för den här typen av
filmproduktion.

Bakgrund
Det Österåkersbaserade företaget Global Pictures har inkommit med ansökan om bidrag på 190 000
kronor för produktion av filmen ”Nybyggarna – en historia om entreprenörskap”.
Företaget menar att det som kanske starkast personifierar Österåker är entreprenörsandan. Att få
förverkliga sina idéer och driva sitt eget företag. Drömmen att få utöva banbrytande projekt och
verksamheter. Det började redan med tegelbruken i mitten av 1700-talet. Idag finns i Österåker en
god mix av hantverkare, handel, service och tjänsteföretag. Filmaren anger i ansökan att han skulle i
en film vilja uppmärksamma Österåkers flerhundraåriga resa som en kommun byggd av
företagspionjärer och entreprenörer. Filmen skulle vara ett sammanhållet dokument för framtiden,
samt inspirera och välkomna en ny generation företagare att utveckla sina idéer.
Global Pictures jobbar med den senaste HD-tekniken. Alla intervjuer skulle göras i 4K för maximal
upplösning. Färdig produktion skulle levereras enligt kommunala önskemål gällande t.ex. filformat
för kommunens webbsida och sociala plattformar. Filmen skulle även göras i en version för
biografen, då Folkets hus och Bio Facklan ser ett stort värde i den här typen av produktioner.
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Tjänsteutlåtande
Global Pictures har under senare tid gjort ett antal dokumentära filmer med bäring på Österåker
såsom filmerna ”Rysshärjningarna”, ”Långhundraleden” och ”När järnvägen kom”. För dessa
produktioner har kommunen totalt bidragit med 575 000 kronor.

Förvaltningens slutsatser
Österåker kan på många sätt betraktas som en entreprenörskommun med en stor andel nystartade
företag. Mönstret går igen även på gymnasienivå med många så kallade UF-företag. Både
kommunen och de olika företagarföreningar som finns i kommunen lyfter på olika sätt fram
Österåker som entreprenörskommun, exempelvis i kommuntidningen ”Mitt Österåker”, i sociala
medier och i annan kommunikation.
I Kommunstyrelsens budget för näringslivsutveckling finns idag inte utrymme att lämna ett bidrag i
den här storleksordningen. Målgruppen för filmen är oklar och det är något otydligt vilket mervärde
en filmproduktion skulle ha för att stärka entreprenörskapet i kommunen. Det skulle kunna finnas
alternativa finansieringsmöjligheter via exempelvis det lokala näringslivet, företagarföreningarna eller
annan offentlig finansiering såsom Leader Stockholmsbygd.
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