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Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 

Mitt namn är Ulf Jansson, jag driver två biografer, dels i Tidaholm och dels i Kinna i Marks kommun. 

Biograferna är sk gröna biografer. Vi visar vanligtvis film 2-4 dagar i veckan. Barnmatiné varannan 

lördag-söndag. Publiken består huvudsakligen numera av barnfamiljer och lite äldre . Ungdomarna är 

svårare att locka. Lokalerna är i båda fallen gamla fina renoverade teater/biolokaler som förvaltas av 

kommunen. Jag betalar hyra för filmvisningarna och har anställd personal som avlönas. 

Ekonomiskt rör vi oss med små marginaler. Det är de stora publikfilmerna som bär hela 

verksamheten och tillåter oss att satsa på film för daglediga och smala filmserier till kraftigt 

reducerade biljettpriser. Några vinster tas inte ut från verksamheten. 

Jag har tittat på de senaste tre årens resultat, och gjort beräkning hur en höjd moms skulle slå på 

resultatet. Det visar att verksamheten skulle ha gått med förlust om momsen hade varit 25 % istället 

för som nu 6 %. Att kompensera den höjda skatten med högre biljettpris bedömer jag skulle minska 

besöksantalet då en stor del av besöken är barnfamiljer på barn och familjefilmer. Ungdomarna 

verkar föredra att ladda ner nya filmer och sviker biografen. Man kan ibland höra ungdomar som står 

utanför biografen och studerar kommande film ” den har jag redan sett” det är då illegal nedladdning 

som syftas till. 

Den sk. Biotian har flera år varit det som gjort att verksamheten inte givit förlustsiffror. Jag kan inte 

finna att denna stödform finns kvar i den nya filmpolitiken. Biotian har stimulerat oss till att visa 

svenska titlar istället för annan film (läs Amerikansk). För vår del är bred svensk film attraktiv för vår 

publik. 

Om biomomsen höjs kommer min verksamhet att ge röda siffror.  De investeringar jag planerat låter 

jag nu vara t.v. då framtiden verkar högst osäker. 

Jag är andra generationen som driver bio, och har vuxit upp på biograf, för mig har det varit en 

livsstil. Det känns riktigt tråkigt att behöva avsluta med att stänga de biografer jag driver. De 

människor på dessa orter som då vill se film på bio blir då hänvisade att resa till de stora biopalatsen i 

närliggande storstäder. Det som jag strävat efter att vara ett lokalt alternativ till. 

Jag har diskuterat det nya förslaget med många av mina kollegor som driver mindre biografer och är 

övertygad om att om detta blir verklighet kommer många biografer på mindre orter inte att finnas 

kvar om några år. Biokulturen kommer att tyna bort i Sverige. Kvar blir Biopalatsen i storstäderna. 

Jag är kraftigt emot detta förslag i sin helhet. 
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