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Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 
2015:31) 
 
Kiviks Bio drivs av en ideell förening med över 600 medlemmar. 

Bion, som är en av Sveriges äldsta, i drift varande biografer, ligger i Kivik. Under 2013 

digitaliserades bion, vilket gav oss möjlighet att få tillgång till nya filmer och därmed kunna 

fortsätta verksamheten. Kivik fördubblar under sommarsäsongen sitt invånarantal men vi är 

angelägna att visa film året runt för den bofasta befolkningen.  Kivik ligger i Simrishamns 

kommun, som har knappt 19 000 invånare. Den bofasta befolkningen består till stor del av 

pensionärer. 

    

Då vi vill få många att besöka bion, strävar vi efter att hålla ett lågt biljettpris, för närvarande 

80 Kr. Om vi tvingas höja priset till följd av en höjning av biomomsen tror vi att många 

kommer att avstå från att besöka oss. 

 

Det hus som inrymmer bion är byggt i början av 1900-talet (1905). En så gammal fastighet 

kräver naturligtvis kontinuerligt underhåll och uppvärmningskostnaderna under vintern är inte 

försumbara. 

Eftersom vi inte erhåller några löpande bidrag måste vi själva generera intäkter via 

biljettförsäljning.  

       

Generellt kan man säga att svensk film är populär bland vår bofasta publik.  Filmer som fått 

bra publiksiffror senaste två åren är Monica Z, Återträffen och Gentlemen.  

 

Vi visar barnfilm minst en gång i månaden året runt, vilket vi vet är uppskattat. Vi har 

däremot få besökare i åldersgruppen 15 – 30 år. Om detta beror på att denna grupp inte går på 

bio eller hellre går på större biografer vet vi inte. 

  

Om vi skulle tvingas lägga ner verksamheten på grund av för få besökare är publiken 

hänvisad till kommersiella biografer i Tomelilla och Ystad. Många i vårt närområde torde 

uppleva detta som mycket beklagligt. 

   

Vi är definitivt emot förslaget om höjd biomoms. 
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