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Uppdrag att förbereda handläggning av stöd till produktion av 

audiovisuella verk 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att vidta förberedande åtgärder för att 

vara handläggande myndighet för det nya stödet till produktion av 

audiovisuella verk som föreslås i promemorian Stöd till produktion av 

audiovisuella verk (Ku2022/00908).  

Tillväxtverket ska, med utgångspunkt i regeringens förslag och överväganden 

i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1, utg.omr. 17) samt utifrån 

de förslag som lämnas i promemorian Stöd till produktion av audiovisuella 

verk (Ku2022/00908), förbereda handläggningen av stödet i sin helhet för 

att stödet ska kunna hanteras av Tillväxtverket från och med den 27 

september 2022.  

Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet 

och Näringsdepartementet) om förberedelsearbetet. Uppdraget ska redovisas 

till regeringen senast den 31 januari 2023. 

För uppdraget får Tillväxtverket under 2022 använda högst 1 000 000 

kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, 

trossamfund och fritid uppförda anslaget 1:2 Bidrag till allmän 

kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och 

samarbete, anslagsposten 18. 

Skälen för regeringens beslut 

Riksdagen har, efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 

(prop. 2021/22:1, utg. omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr 2021/22:85), 
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beslutat att avsätta 100 miljoner kronor fr.om. 2022 för att införa ett s.k. 

produktionsincitament för filminspelningar i Sverige. I promemorian Stöd 

till produktion av audiovisuella verk föreslår regeringen en ny förordning om 

statligt stöd till produktion av audiovisuella verk (Ku2022/00908). Syftet 

med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis 

produceras i Sverige. I förordningen föreslås Tillväxtverket vara 

handläggande myndighet och därmed ansvara för information till berörda, 

att besluta och betala ut stödet, liksom ansvara för frågor om kontroll och 

återbetalning. Förordningen föreslås träda i kraft den 27 september 2022 och 

Tillväxtverket bör därför nu ges i uppdrag att vidta nödvändiga 

förberedelser.  

 

 

 

 

På regeringens vägnar 

  

Johan Danielsson  

 Linda Nöremark 
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