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Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 

 

Jag heter Björn Wallgren och driver Björn Biografer i tredje generation som ett familjeföretag 

sedan 1926 med 40 anställda på flera orter i Dalarna (Falun, Rättvik, Gagnef, Vansbro) Uppland 

(Tierp) och Gästrikland (Sandviken)  

 

Angående momshöjning på biobiljetter 

Vi motsätter oss en momshöjning 

Vi är landsortens filmkultur bärare där ett ansvarstagande för ortens önskemål om filmutbud är 

självklart för att behålla publiken på den lilla orten. 

  

Vår verksamhet bygger på 

 En bred repertoar för att nå ut till ALLA målgrupper.  

 Ansvar gentemot publiken att balansera mellan större kommersiella vinstgivande filmer 

och smalare kvalitets filmer där målgruppen är mindre, men inte minst viktig. 

 Att samarbeta med föreningslivet som riktar sig mot opera, idrott, bildkonst, 

amatörfilmare mm för att värna om ett brett filmutbud på landsorten 

 

Konsekvensen av en momshöjning av biobiljetten blir 

 Kraftigt höjda biljettpriser. Publiken kommer inte att ha råd att gå lika ofta på bio, vilket 

ger mindre biobesök 

 Utbudet blir ganska ensidigt mest kommersiell film då kostnaden för att visa smalare 

filmer blir för höga. 

 Det kulturella utbudet kommer att minska och på vissa mindre orter helt försvinna. 

Publiken söker sig till större städer där utbudet är större. 

 

Slopandet av stödet för visning av Svensk Film 

Vi motsätter oss att stödet kommer att försvinna. 

 Stödet är av vikt för spridningen av ALL Svensk Film i HELA Sverige. 

http://www.bjornbio.se/


Biograferna väljer då att visa Svensk kulturell film framför utländsk film då 

Vinstmarginalen är mindre betungande. 

 Det sammantagna stödet kan vissa år vara helt avgörande för en biografs överlevnad. 

 

Biografen som premiumfönster 

Vi motsätter oss signalerna om att staten skall styra över hur en film skall distribueras 

 Våra landsorts biografer kommer ALDRIG att överleva om en film skall visas samtidigt på 

alla fönster/plattformar 

 

Illegal streaming/nedladdning och Piratkopiering 

Det är oroande att jag inte ser någon förstärkning av lagtexten i filmavtalet, rörande Illegal 

streaming nedladdning/Piratkopiering. Hade man prioriterat detta hade filmavtalet varit till stor 

del finansierat 

 

Framtida investeringar 

Våra planerade investeringar är för närvarande ”on hold” tills resultatet av filmavtalsförslaget 

och kommande filmavtalsförhandlingar visas. 

 

Vi är emot detta förslag som helhet och uppmanar kulturdepartementet att 

inbjuda filmavtalets parter till nya förhandlingar 
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Björn Wallgren 

Björn Biografer AB 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


