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KLYS synpunkter på rapporten Fler filminspelningar till Sverige
KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – företräder genom sina 14
medlemsorganisationer cirka 30.000 yrkesverksamma kulturskapare i Sverige såsom
författare, musikskapare, bildkonstnärer, dramatiker, regissörer, musiker, journalister,
skådespelare, filmare och dansare. Många av dessa är sysselsatta inom filmbranschen på
olika sätt och är beroende av en stark och dynamisk filmmarknad i Sverige, med goda villkor
för de yrkesverksamma inom sektorn.
I KLYS samarbetar medlemsorganisationerna i frågor av gemensamt intresse som t ex
upphovsrätt, arbetsmarknad, yttrandefrihet och kulturell mångfald i film och media.
Aktörerna i den svenska filmbranschen utgör viktiga arbets- och uppdragsgivare för KLYS
yrkesgrupper, varför en fungerande och livskraftig filmproduktion i landet är en avgörande
fråga för KLYS.
KLYS har liksom några av våra medlemsorganisationer (Teaterförbundet för scen och film,
Dramatikerförbundet och Oberoende filmares förbund) fått den aktuella rapporten på
remiss och vill i korthet anföra följande.
KLYS välkomnar rapporten och ställer sig i princip positiv till förslaget om ett statligt
incitament för att öka antalet filminspelningar i Sverige i form av en produktionsrabatt. Vi
bedömer att förslaget kan få stora positiva effekter för konstnärligt yrkesverksamma inom
filmbranschen i landet, inte minst på regional nivå.
KLYS vill betona att systemet med en produktionsrabatt måste utformas så att den kommer
både internationella och svenska filmproduktioner till del. Vidare menar KLYS att förväntat
resultat kräver att filmbolagen engagerar upphovspersoner, utövare och teknisk personal
som är verksamma i Sverige. Det är också viktigt att dessa anlitas med goda villkor. Frågan
om produktionsrabatt för filminspelningar i Sverige bör dessutom hanteras skyndsamt.
I övrigt vill KLYS hänvisa till våra medlemsorganisationers yttranden över den aktuella
rapporten.
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