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Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
• anta förslag till yttrande daterat den 2018-04-16
Ärendet
Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet föreslår i sin rapport ”Fler filminspelningar till
Sverige - genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion” att Sverige
ska satsa på att införa produktionsrabatter för stora filmproduktioner, vilket i praktiken
innebär att stora filminspelningar och produktioner föreslås få en rabatt på 25% i
samband med inspelning samt för- och efterproduktion. Förslaget innebär att staten
avsätter 300 miljoner kronor årligen till detta.
Syftet med att införa produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar är att locka utländska och svenska produktioner att förlägga och
samproducera filmer och tv-serier i Sverige. I förlängningen leder detta till ökade
möjligheter för svenska bolag att samproducera med utlandet, vilket också ger ökade
möjligheter i Sverige generellt att producera film eftersom rabatten även gynnar
inhemsk produktion. På så sätt skapas nya finansieringsmöjligheter också för svensk
film. Rapporten lyfter fram hur filmproduktion har påverkan på flera andra branscher
inom till exempel kulturella och kreativa näringar och turism.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
• anteckna informationen till protokollet
Beslutsunderlag
• Remiss Fler filminspelningar till Sverige
• Yttrande Fler filminspelningar till Sverige
• Remiss, Rapporten Fler filminspelningar till Sverige, svar senast 2018-05-14,
Ku2018/00640/MF
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Datum
2018-04-16

Diarienummer
RS180309

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över ”Fler filminspelningar till Sverige”
Region Halland har mottagit ovanstående ärende för synpunkter. Ert diarienummer:
Ku2018/00640/MF

Tillväxtverkets rapport och bakgrund
Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet föreslår i sin rapport Fler filminspelningar till
Sverige - genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion att Sverige
ska satsa på att införa produktionsrabatter för stora filmproduktioner vilket i praktiken
innebär att stora filminspelningar och produktioner föreslås få en rabatt på 25% i
samband med inspelning samt för- och efterproduktion. Förslaget innebär att staten
avsätter 300 miljoner kronor årligen till detta.
Produktionsrabatterna ska gälla samtliga genrer, men omfattar endast stora projekt.
För dokumentärfilmer gäller en budget på över på 3,250 miljoner kronor, för övriga
genrer gäller 25 miljoner kronor. Public service omfattas inte av förslaget, inte heller
reklam och kortfilm.
Syftet med att införa produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar är att locka utländska och svenska produktioner att förlägga och
samproducera filmer och tv-serier i Sverige. I förlängningen leder detta till ökade
möjligheter för svenska bolag att samproducera med utlandet, vilket också ger ökade
möjligheter i Sverige generellt att producera film eftersom rabatten även gynnar
inhemsk produktion. På så sätt skapas nya finansieringsmöjligheter också för svensk
film. Rapporten lyfter fram hur filmproduktion har påverkan på flera andra branscher
inom till exempel kulturella och kreativa näringar och turism.

Region Hallands synpunkter
Region Halland delar de analyser som framkommer i rapporten och ställer sig positiv
till rapportens föslag. Sverige missgynnas idag i konkurrensen om inspelningsplatser
för internationella filmer. Detta ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för
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såväl kreativa näringar som för film- och tevebranschen. Även den regionala
tillväxten och Sverigebilden i utlandet påverkas.Förbättrade förutsättningar för
filmproduktion är av nationell betydelse och har också betydelse för regional
utveckling.
Region Halland menar att det vore önskvärt att hitta strategier för att öppna upp en
tillgång för inspelning i hela landet. Lyckade kulturpolitiska insatser i alla Sveriges
regioner inom filmområdet hänger starkt ihop med filmproduktion. Verksamma
filmare i alla regioner stärker filmkulturen och bidrar till en hög kompetensnivå, till
gagn för både filmindustrin och filmkulturen. Det faktum att de utländska
produktionerna allra högst värderar utbudet av miljöer stärker uppfattningen att hela
Sverige bör ses som möjlig location. Hur denna rörlighet ska genomföras behöver
ytterligare genomlysas.
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