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Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 

2015:31) 

 

Undertecknad är ordförande i Nordmalingsbygdens Folkets Husförening, som drivs som en 

ideell förening vid kusten mitt mellan Umeå och Örnsköldsvik. Vi har en omsättning på drygt 

1 milj. Och vi tillhör de s.k. gröna biograferna med färre än 5 filmvisningar per vecka. Vi är 

mervärdesskattepliktiga och hör till den grupp, som kommer att drabbas hårdast av den 

föreslagna momshöjningen från 6 till 25 %. 

 

Vår förening drivs uppskattningsvis till 70 - 80 % av helt ideella krafter, tack vare entusiaster, 

som vill ha kvar vår förening och biograf. Våra marginaler är obefintliga och helt utan bidrag 

från kommunen. Kommunens inställning är att vi är affärsdrivande. En höjning av priset på 

biobiljetterna kan för vår del innebära, ett bortfall av publik. Eftersom vår situation är ytterst 

känslig, får varje prishöjning svåra konsekvenser. En eventuell nedläggning av föreningen 

innebär för vår publik, att man måste åka till närmaste stad 6 mil bort, om man vill se en 

film. 

 

Vi har stora investeringsbehov, som på sikt kommer att bli helt nödvändiga. Bl.a. tilläggs-

isolering för att minska värmekostnaderna. Slipning av golv måste göras inom en kort 

framtid. Varje krona, som eventuellt blir över måste gå till underhåll av en gammal, fin 

byggnad. 

 

De förändringar för svensk filmproduktion som föreslås påverkar i förlängningen också vår 

situation, eftersom det är dom svenska filmerna, som hos oss drar mest publik och därmed 

ger mest inkomster. 

 

Biografer är kultur. Därför är det för mig obegripligt att införa en skillnad mellan biografer 

och övrig kultur. Förslaget rimmar illa med regeringens ambition att öka tillgängligheten för 

kultur. 

 



Jag hoppas att man även ser till oss små biografer innan beslut i frågan fattas! 

 

Ava, Hemörsundet 2015-06-25 
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