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Remissyttrande – Framtidens filmpolitik  

 

Promemoria Ds 2015:31, Ku2015/01632/MF 

Sammanfattning 

Region Östergötland har av Kulturdepartementet beretts möjlighet att avge yttrande över ovanstående 

promemoria. Region Östergötland yttrar sig över förslag som berör regionens ansvarsområden och 

kommunal verksamhet. 

 

Östergötland är en filmregion i omvandling och stark utveckling. Mot denna bakgrund välkomnar vi 

att staten tar ett helhetsansvar för filmpolitiken som bättre kan anpassas till nya medier, produktions-

förutsättningar och konsumtionsmönster. Vi ser därför positivt på huvudförslaget som innebär att 

nuvarande filmavtal lämnas. Region Östergötland ställer sig också positivt till förslaget om 

filmpolitikens övergripande inriktning: kvalitet, förnyelse och tillgänglighet. 

 

Region Östergötland motsätter sig förslaget om en höjning av mervärdesskatten från 6 procent till 25 

procent för filmvisning. Vi saknar en mer fördjupad diskussion angående finansieringen och 

konsekvenser av att lämna en branschbaserad finansieringsmodell för en ny som bygger på höjning av 

mervärdesskattesatsen. I promemorian påpekas att finansieringen av filmområdet via slopandet av 

filmavtalet kommer att likställas med övriga kulturområden. Samtidigt innebär förslaget att 

biografvisning av film får en högre momsskatt än andra kulturformer som teater, konserter, dans 

etcetera, vilket genom höjda biljettpriser kan motverka en grundläggande målsättning för 

filmpolitiken – att öka medborgarnas möjlighet att se och uppleva film.  

 

Ett rikt kulturutbud i hela landet förutsätter goda visningsmöjligheter även på små orter. Det är därför 

av största vikt att de mindre biograferna som riskerar som drabbas mest av en eventuell momshöjning 

kompenseras till fullo. 
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Synpunkter på förslagen 

9.3.1  Talanger, utveckling och kompetensutveckling 

Här konsteras att utvecklingen av filmen är nära förknippad med utvecklingen av talanger. Bra att 
samtal ska föras med regionala produktions- och resurscentrum i syfte att stärka arbetet med 
talangutveckling. Det är viktigt att insatserna även kommer att innefatta stödformer och samordning 
för att stärka regionernas arbete med talangutveckling såväl som stödjande av professionella 
filmskapare bosatta i regionen. De flesta svenska regioner arbetar idag systematiskt och målmedvetet 
med att utveckla filmtalanger och ge dessa möjligheter till såväl eget skapande som bred 
branschanpassad kompetensutveckling. (I Östergötland görs detta på flera olika sätt – främst genom 
talangutvecklingsprojektet Eastwood.) 

 

9.3.4 Spridning – Biografer 

Det är positivt att framtidens filmstöd ska innefatta upprustning, nyetablering av biografer på mindre 

orter samt komplementbiografer. 

 

9.3.5 Filmkulturell verksamhet  

Det är positivt att stödet till filmkulturella verksamheter ska förstärkas. I promemorian preciseras inte 

hur detta ska ske. En fördjupad utredning skulle behöva tydliggöra hur nationell nivå kan samspela 

med regional och kommunal nivå för att resurserna ska användas bäst. 

 

10.2.1 Höjning av mervärdesskatten på biografföreställningar  

Region Östergötland anser inte att mervärdeskatten bör höjas från 6 procent till 25 procent för 

filmvisning. Förändringen innebär att film inte jämställs med andra kulturområden - teater, konserter, 

dans, opera etcetera. Ur tillgänglighetssynpunkt är det beklagligt att ett redan högt biljettpris måste 

höjas ännu mer. Förslaget kommer att påverka biograferna och medborgarna i hög utsträckning. På 

många mindre orter har digitaliseringen av biografen inneburit en möjlighet till ett breddat 

kulturutbud och tillgång till en ny kulturell mötesplats. En framtida filmpolitik måste säkerställa att 

denna positiva utveckling inte hejdas. Små föreningsdrivna eller privatägda biografer som betalar 

mervärdeskatt och inte tidigare har betalat biografavgift riskerar att drabbas hårt av en eventuell 

höjning. Det är viktigt att former för kompensation i så fall införs.  

 

Förslag om fördjupande utredning 
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Promemorians förslag riktas främst mot det som filmavtalet innebär, det vill säga en modell för 

finansiering av professionell filmproduktion. Detta utgör endast en del av filmpolitiken. För en 

helhetssyn på framtida filmpolitik skulle samspel och rollfördelning mellan nationell nivå och regional 

samt lokal nivå behöva belysas ytterligare. Region Östergötland föreslår därför en kompletterande 

utredning som inbegriper regionernas och kommunernas roller inom både filmkulturellt uppdrag 

liksom professionell filmproduktion och kan spegla samverkansmodellens och teknikutvecklings 

effekter och möjligheter avseende mediepedagogik, visningsmöjligheter, talangutveckling och 

filmproduktion etcetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jernberger     Andreas Capilla 

Ordförande Regionutvecklingsnämnden  Regionutvecklingsdirektör 
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