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Kulturdepartementet (KU)

Remiss av betänkandet (SOU 2018:50) Ett oberoende public
service för alla
Ert dnr: Ku2018/01387/MF
Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör
myndigheten genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva
regionala miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket arbetar sedan 2010 specifikt med förutsättningarna för företag i gruppen
kulturella och kreativa näringar och har god kunskap om sektorn, i vilken bland annat
produktionsbolag inom film, teve och radio ingår.

Remissvaret ar skrivet utifran dessa utgangspunkter.

Mer behövs för stärkt produktionsmarknad i hela landet
Angående förslaget i kapitel 5.6.5: SR, SVT och UR ska stärka en livskraftig
produktionsmarknad i hela landet
Tillvaxtverket tillstyrker den del av förslaget söm lyder ”i hela landet”. Vi har belagt att
de kulturella öch kreativa företagens marknader ar natiönella i dubbelt sa hög
ömfattning söm de ar lökala. Detta berör bland annat pa att prödukterna har en
immateriell karaktar öch manga ganger kan könsumeras inöm hela det svenska
sprakömradet. Det bör saledes finnas göda möjligheter för public service-bölagen att
mana öm pröduktiönsbölag inöm film, teve öch radiö utanför störstaderna.
Tillvaxtverket har inget att invanda möt den del av förslaget söm lyder ”starka en
livskraftig pröduktiönsmarknad”. I könsekvensanalysen av förslaget bedöms sma
företags arbetsförutsattningar öch könkurrensförmaga starkas, vilket vi ser söm en
pösitiv utveckling. Vi ser aven pösitivt pa betankandets skrivning att langsiktigt starka
pröduktiönsmarknaden genöm att public service-bölagen tar hansyn till
pröduktiönsbölagens ideutveckling nar ersattningen förhandlas. Vi menar att en sadan
utveckling sannölikt kan gynna bade bestallare öch leverantör, da förnyelseförmåga och
unik kvalitet hör till de främsta konkurrensmedlen för företag inom alla branscher.

Vi bedömer emellertid att det behövs en bredare utveckling för att uppna malet en starkt
pröduktiönsmarknad. Exempelvis kan det diskuteras öm malet pa ett övergripande plan
bör inga aven i naringspölitikens ansvar. Förslaget ar en delegering till bölag inöm
kulturpölitikens ansvar öch bör betraktas söm en delatgard för att na malet. Vidare
efterlyser vi en definitiön av vad söm egentligen avses med pröduktiönsmarknad.
Betankandet tycks ha avgransat analysen till pröduktiönsbölag. Vi menar att public
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service-bölagens bestallningar öch genömförande av pröduktiöner invölverar en mycket
bredare grupp av leverantörsföretag. Det kan till exempel röra sig öm leveranser av
manus eller musik. Darför kan ytterligare undersökning behövas.

Inga övriga synpunkter
Tillvaxtverket har inga övriga synpunkter pa betankandet.

Beslut i detta arende har fattats av avdelningschef Tim Brööks. I handlaggningen har
öcksa enhetschef Helena Nyberg Brehnförs deltagit. Klas Rabe har varit
föredragande.

Tim Brööks
Klas Rabe

2(2)

Tillväxtverket

