Remissvar på regeringens promemoria Ku2022/00908, Stöd
till produktion av audiovisuella verk
Bakgrund
Folkets Bio distribuerar och visar film från hela världen, för alla åldrar. Filmer som
roar och oroar, engagerar, skapar debatt och ger nya perspektiv. Kvalitet,
engagemang och en bred representation i filmutbud och verksamhet genomsyrar
allt vi gör.
Med 18 egna biografer och egen distribution garanterar Folkets Bio att ett brett
spektrum av filmer når en publik utan att behöva prövas mot strikt kommersiella
krav

Synpunkter på promemorian
Folkets Bio distribuerar och visar både utländsk och svensk kvalitetsfilm, både
dokumentär, spelfilm och barnfilm. Vi oroar oss för att produktionsvillkoren för de
filmer vi visar får ytterligare konkurrensnackdelar jämfört med högbudgetfilmer
avsedda för en kommersiell biografmarknad. Det gäller i synnerhet våra svenska
filmer men naturligtvis även utländska filmer som till del produceras, eller skulle
kunna produceras i Sverige. I Sverige säljs över 90% av biobiljetterna av Filmstaden
som ägs av amerikanska AMC. Det har blivit allt svårare för oss att få in våra filmer
på Filmstadens biografer och de gånger detta lyckas får vi oftast få och dåliga
visningstider. Även de största strömningstjänsterna är amerikanskägda. På
produktionssidan sker en betydande konsolidering och idag ägs många av de
största produktionsbolagen av utländska intressen. Det är oroväckande att så stor
del av den audiovisuella sektorn i Sverige kontrolleras av utländska intressen. Så
som promemorian föreslår att stödet ska fungera kommer dessa intressen gynnas
ytterligare på bekostnad av den svenska kvalitetsfilmen, dokumentärfilmen och
barnfilmen.
● Kvalitetsfilmen missgynnas på grund av budgetgränsen på 30 mnkr. Vi ser
att få eller inga av de svenska spelfilmer vi visar har en budget över 30 mnkr.
Det är redan idag svårt för våra filmer att konkurrera med de högbugetfilmer
som visas på Filmstadens biografer. Vi kan inte förstå varför inte dessa

producenter skulle få ta del av ett automatiskt rabattsystem. Det är lika
absurt som om man sa att ROT-avdraget endast skulle gälla för
höginkomsttagare.
● Dokumentärfilmen missgynnas för att den i praktiken helt utesluts från
stödet. Budget över 10 mnkr/film förekommer i princip inte i Sverige. I den
mån utländska dokumentärfilmer med hög budget delvis produceras i
Sverige är det ändå oerhört svårt att möta spendkravet på 4 mnkr.
Filminstitutet har nyligen kommit med en rapport som visar att allmänhetens
intresse för dokumentärfilm är stort. Tyvärr är det trots detta svårt att visa
dokumentärfilm på bio. Vi tycker att staten borde uppmuntra och gynna
dokumentärfilm. Vi är beredda att dra vårt strå till st
● Barnfilmen missgynnas för att den ofta är kortare än 60 minuter även om
den produceras som biofilm. Små barn orkar ofta inte behålla
uppmärksamheten i en och en halv timme och därför visar vi ofta kortare
filmer för yngre barn. Vi tycker att detta är ett viktigt område som borde
prioriteras och inte missgynnas.
Tillväxtverket skriver i sin rapport att produktionsrabatten lösgör medel för
producenterna att göra fler eller bättre filmer för. Vi tycker att de som är i allra
störst behov av bättre finansiering är kvalitetsfilmen, dokumentärfilmen och
barnfilmen. Vi är beredda att dra vårt strå till stacken genom att visa dessa filmer
trots dåliga ekonomiska förutsättningar i visningsledet.
Vi förstår att det är en besvikelse att stödets omfattning endast blir 100 mnkr och
att regeringen försöker utforma ett stöd med tillräckligt höga murar för att det inte
ska tömmas genast men detta är inte rätt väg att gå. Vi förstår likaså att det är
bråttom att sjösätta stödet eftersom ingenting hänt på flera år. Detta innebär att
man är mindre fri i stödets utformning då man måste förhålla sig till EU:s
gruppundantag istället för att invänta kommissionens godkännande av ett
genomarbetat regelverk. Kanske är det i så fall ändå bättre att vänta med införandet
då risken är stor att ett illa genomarbetat stödsystem kommer att cementeras.
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