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Yttrande över remiss Rapporten Fler
filminspelningar till Sverige
Bakgrund
Rapporten Fler filminspelningar till Sverige presenteras av Tillväxtverket och Svenska
Filminstitutet på uppdrag av regeringen. Fler filminspelningar skulle kunna utveckla
Sveriges regioner både ekonomiskt och kulturellt och stärka konkurrenskraften hos svenska
företag och branscher som är inblandade i film- och Tv-produktioner. Film- och Tvbranschens samlade tillväxt i Sverige är svag, där en hårdnande konkurrens med andra
länder ger risk för utslagning. Antal svenska produktioner har ökat mindre i jämförelse med
såväl EU som med resten av världen.
Utredningen tar särskilt fasta på om inrättande av ett produktionsincitament, en subvention
om minst 25 % för den audiovisuella sektorn genom skattereduktion, är en lämplig metod
för att stärka konkurrenskraften för svensk film- och Tv-produktion.

Synpunkter
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom Tillväxtverkets och Svenska Filminstitutets
förslag i utredningen om vad staten kan göra för att fler filminspelningar ska ske i Sverige.
Regionen ställer sig bakom förslaget om att införa ett statligt produktionsincitament i form
av en produktionsrabatt till företag och till att säkerställa att den statliga
produktionsrabatten ger positiva samhällsekonomiska effekter. I nuläget missgynnas såväl
svensk som regional filmproduktion när produktionsbolag väljer bort Sverige som
inspelningsplats av ekonomiska skäl. Detta urholkar den svenska filmbranschen, och får
negativa effekter för regional tillväxt och stärkt attraktionskraft. Sverige har genom sina
filmregioner goda förutsättningar att utveckla en konkurrenskraftig film- och TV
produktion, med kompetenta filmarbetare, verifierade inspelningsmiljöer och starka
branscher inom kulturella och kreativa näringar. Intresset för filmturism kan bidra till ökad
besöksnäring och till att Sveriges och regionernas attraktionskraft och synlighet stärks.
Region Jämtland Härjedalen föreslår att staten vid fördelning av produktionsrabatter
beaktar ett jämställdhetsperspektiv.
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