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Falska polisbilar (Ds 2015:40)
Justitiedepartementet har berett Stiftelsen Svenska
Filminstitutet möjlighet att yttra sig över rubricerat
ärende. Filminstitutet vill härmed lämna följande synpunkter.
Polisbilar och vapen av olika slag används ofta i svenska
film- och tv-produktioner. Redan i dag krävs tillstånd för
att använda vapen. Rent praktiskt hyr filmens producent vapen
från en näringsidkare som bedriver vapenuthyrning och som i
sin tur hanterar nödvändiga tillstånd. Den vapenansvarige är
därefter hela tiden med på inspelningsplatsen för att ha
kontroll över de vapen som används. Det hela kräver
framförhållning, men upplevs inte som betungande såvitt vi
vet.
I departementspromemorian föreslås att det införs regler om
skydd mot användning av kännetecken som ordet polis på
motorfordon, men att tillstånd får ges vid konstnärlig
verksamhet, t.ex. vid filminspelningar. Eftersom tillstånd
krävs för användning av vapen borde det inte upplevas som
främmande att det även ska krävas tillstånd vid användning av
bilar som ser ut som eller är polisbilar. Det finns i dag ca
1–3 aktörer på marknaden som hyr ut polisbilar till
filminspelningar. Eftersom det är så få aktörer bör
tillståndsgivningen kunna hanteras på ett enkelt sätt för
såväl tillståndsgivaren som för uthyrarna. Det kommer kräva
framförhållning på samma sätt som redan gäller för vapen, men
i övrigt bör det inte vara särskilt betungande. Det välkomnas
att Polismyndigheten föreslås kunna ge ett
tillsvidaretillstånd för etablerade företag som yrkesmässigt
hyr ut fordon till film- och tv-inspelningar.
Vi noterar att undantag från tillstånd föreslås för fordon
där det inte finns någon förväxlingsrisk. Det är ett
pragmatiskt och välkommet undantag som underlättar för film
som skildrar annat än nutid.
Om justitiedepartementet ser detta som en prioriterad fråga
har vi sammantaget inget att erinra mot förslaget.
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