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Ang momshöjning på biobiljetter. 

Undertecknad driver biografen Filmpalatset i Bromölla. Stora satsningar har gjorts genom 

åren, vilket lett till en bra publiktillströmning. Men kostnaderna för detta,  

bl a dryga banklån, har gjort att marginalerna är små. Så pass små dessutom, att verksamheten 

i nuläget inte klarar t ex kort-avgifter. Vi tar alltså fortfarande enbart kontanter! 

 

Slopandet av filmavtalet medför också att vi förlorar den intäkt som heter ”Bio-tian”. Detta är 

ett kännbart bortfall för vår del. 

 

Höjd moms på bio-biljetter innebär en ytterligare kostnad och pengarna måste tas någonstans. 

I vårt fall obönhörligt med höjt biljettpris. Inte populärt hos konsumenterna! Bara framtiden 

kan visa om det blir en negativ effekt av detta. Men det lär inte öka antalet biobesök, den 

saken är säker. 

 

Som bio på en liten ort som Bromölla (ca 12.000 inv) är vi mer eller mindre tvingade att hålla 

både hög klass på anläggningen och ett relativt lågt biljettpris. En ekvation som är svår att få 

ihop redan som det är! I synnerhet som vi har som konkurrent en filmstad med 6 salonger i 

Kristianstad, bara 2 mil bort.  

 

Ska vi behålla vår publik, måste vi självklart inte bara underhålla biografen, utan dessutom 

utveckla den. Lägg därtill att den digitala tekniken är allt annat än lika långlivad som den 

analoga. Stora kostnader för investeringar väntar framöver och med än mindre marginaler, 

pga momshöjning, behövs inte mycket fantasi för att räkna ut scenariot. 

 

Måste även ifrågasätta varför biograferna lyfts ut från övrig kulturverksamhet, som  

t ex teater och konsert? Vari ligger logiken i detta? I promemorian ”Framtidens filmpolitik” 

dök ordet ”kultur” upp gång på gång i samband med film. Då måste film rimligen också vara 

kultur och ska jämställas med övrig sådan. 

 

Höjd moms på biobiljetter kommer inte ur någon synvinkel att leda till någonting bra, så jag 

vill avslutningvis protestera å det bestämdaste mot detta.  
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