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Kulturdepartementet

Yttrande över Rapport: Fler
filminspelningar till Sverige
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över remissen Rapport:
Fler filminspelningar till Sverige KU2018/00640/MF.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiva till att filminspelningar sker i Sverige
samt att staten inför ett produktionsincitament i form av en produktionsrabatt.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ställer sig positiva till att staten inför ett
produktionsincitament då fakta pekar på att det finns en snedvriden konkurrens
för den svenska film-och tevebranschen samt för Sverige som inspelningsland,
som beror på att andra länder erbjuder billigare lösningar. Region Jönköpings län
har sedan 2012 sett en positiv utveckling av allt fler filmproduktioner som i sin
berättelse utgår från länet eller produceras i länet samt att länet får allt större antal
utövare och aktörer inom film och rörlig bild. Dessa aktörer bidrar till länets
utveckling och skulle gynnas positivt av det förslagna produktionsincitamentet.
I dag lägger staten ca 240 miljoner kronor och svenska regioner ca 155 miljoner
kronor på att finansiera filmproduktion. Av denna finansiering är det enbart den
regionala finansieringen som garanterar att medlen används i Sverige. Andra
länders produktionsincitament gör att svenska och utländska filmbolag ser större
lönsamhet i att förlägga delar av sina filmer i grannländerna. Detta innebär i
praktiken att svensk finansiering skapar arbetstillfällen utomlands.
I förhållande till staten samspelar regionala kulturnämnder och
utvecklingsnämnder för att finansiera produktion av film. Region Jönköpings län
menar att det nödvändigt att ett sådant samspel också äger rum på en statlig nivå.
Ett skäl till att Region Jönköpings län är positiv till förslaget som innebär att
medel från finansdepartementet avsätts för att genomföra
produktionsincitamenten.
Region Jönköpings län ser ekonomiska fördelar med att spela in film i Sverige
och i länet. Förutom ekonomiska fördelar så skulle det stärka kompetensen inom
alla kulturella och kreativa näringar, öka sysselsättningen inom samma bransch
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och ge goda effekter inom besöksnäringen. Sammanfattningsvis kan det bidra till
att regionen ökar sin attraktionskraft, sysselsättning och företagande.
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