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Bygdegårdarnas Riksförbunds remissvar angående Framtidens 
filmpolitik (Ds 2015:31). 
 
 

Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) ställer sig bakom Riksföreningen Biografernas 

(Riksföreningen) remissvar angående Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). BR anser att 

Riksföreningen lyfter viktiga aspekter hur framtidens filmpolitik kommer att påverka de 

mindre och medelstora föreningsdrivna biograferna framöver.  

Bygdegårdarnas Riksförbund samlar idag lite mer än 1400 allmänna samlingslokaler. 

Flertalet av dessa finns på landsbygden – fördelade över hela landet. En viktig fråga för 

BR är möjligheten till ett rikt kulturutbud i hela landet. Oavsett var du som medborgare 

bor ska du kunna ta del av kultur. BR anser att film och bio i allra högsta grad är en 

viktig del av det kulturutbud som bör vara tillgängligt för alla medborgare.  

 

BR har idag 16 digitala biografer. På 90-talet fanns det cirka 35-40 

bygdegårdsbiografer. Många av dessa hade inte ekonomiska möjligheter att ställa om 

när digitaliseringen tog fart, därmed tappade landsbygden många av sina biografer.  

 

Visningsorganisationernas roll 

BR är en visningsorganisation som har stor betydelse för spridningen av film och för att 

nå ut till en bred publik i hela landet, inte minst på landsbygden. Vi anser att 

visningsorganisationernas roll och betydelse för filmpolitiken får för lite plats i 

promemorian och vill därmed lyfta detta perspektiv.  BR representerar en folkrörelse 

som arbetar på ideell basis. Vi anser att det är oerhört viktigt att se till 

visningsorganisationernas betydelse och roll i filmpolitiken. Vi vill se att filmpolitiken 
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främjar visningsorganisationernas arbete och tar hänsyn till civilsamhället och dess 

förutsättningar.  

 

Biografstöd och nyetableringsstöd 

BR anser att arbetet med biografstöd och nyetableringsstöd bör prioriteras. Vi 

välkomnar ett stöd för nyetablering av biografer på orter och i kommuner där biograf 

saknas. Det är en viktig del i att kunna erbjuda kultur i hela landet –  att 

förutsättningarna finns och är tillgängliga för alla. 

 

Strategi för nyetablering 

BR anser att en strategi för arbetet med att etablera nya mindre biografer behöver 

upprättas. Landets 2700 allmänna samlingslokaler (BR, Våra Gårdar och Folkhets Hus 

och Parker) är många potentiella nya biografer.  

 

Höjning av mervärdesskatten 

BR ställer sig kritisk till den föreslagna höjningen av mervärdesskatten. Vi anser inte att 

det är motiverat att ha olika momssatser inom kulturområdet. Film är en av de 

folkligaste och mest tillgängliga kulturformerna som våra medborgare runt om i landet 

kan ta del av. Om regeringen väljer att gå vidare med den föreslagna höjningen 

uppmanar BR till att en konsekvensanalys genomförs. Detta för att se hur de mindre och 

medelstora biografägarna, oberoende av driftsform, skall kompenseras fullt ut vid en 

momshöjning till 25 %. BR anser även att regeringen bör utreda möjlighet att likställa 

mindre och medelstora biografägares verksamhet med övrig offentlig kulturverksamhet 

vilka är belagda med en kulturmoms på 6 %.  
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