
Remissvar angående Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 
 
Sudersandsbiografen är en liten biograf på Fårö mitt i Östersjön. Vi som driver biografen 
gör det av kärlek till filmen och biografen som kulturyttring. Vi visar omkring 50 
föreställningar per år. Det kan verka lite men på en ö med 600 invånare (samt en del 
sommargäster) är det mycket. Det lilla överskott vi eventuellt får går till investeringar i 
verksamheten. Underskott täcker vi ur egen ficka.  
 
Vi har tagit del av regeringens förslag på en ny filmpolitik och vi tycker att promemorian 
innehåller en hel del intressanta och kloka förslag. Men för vår del som liten grön 
momsregistrerad biograf är frågan om biografmomsen den som omedelbart och direkt 
berör vår verksamhet. Vi ser poänger i att bryta upp rådande ordning och tror att det 
skulle kunna gynna oss som fristående biografverksamhet i glesbygd på sikt. Men den 
omedelbara kostnadsökning vi kommer att påtvingas då momsen höjs men vi inte får 
den kompensation de stora kommersiella biograferna får i och med slopandet av SFI-
avgiften innebär att vi antagligen aldrig kommer att få ta del av förslagets fördelar.  Vi 
räknar inte med att ha möjlighet att fortsätta driften av biografen i det fall förslaget ser 
ut som det gör nu verkställs. Orsaken är att vi inte har de marginalerna och att vi inte 
heller har möjlighet att bekosta underskottet ur egen ficka. 
 
Vi har svårt att förstå att regeringen anser att det ska åligga enkom biografbranschen 
ansvar att finansiera svensk film. Att dessutom formulera förslaget så att det slår mot 
små privata verksamheter snarare än att låta de kommersiella jättarna som har som 
affärsidé att tjäna pengar på att visa film bära ett relativt större ekonomiskt ansvar är 
mycket märkligt.  
 
Det förslag som idag föreligger kring att höja biografmomsen är klumpigt och trubbigt. 
Det kommer att slå mot små ideella biografidkare och kulturen i glesbygden. Det är vår 
förhoppning att 6 % biografmoms bibehålls, att större kommersiella aktörer i 
biografbranschen bär ett relativt större ekonomiskt ansvar än mindre ideella samt att 
fler aktörer som idag har som affärsidé att tjäna pengar på att visa svensk film mot 
betalning är med och finansierar densamma. 
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