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Remiss av promemorian Film – ett nytt officiellt statistikområde

Remissinstanser

Discovery Networks Sweden AB
Film & TV-producenterna
Föreningen Filmdistributörerna
Föreningen Svenska Filmfestivaler
Göteborgs universitet – Nordicom
HBO Nordic AB
Kammarrätten i Stockholm
Konstnärsnämnden
Konkurrensverket
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och tv
Nordic Entertainment Group AB
Näringslivets regelnämnd

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Nätverket för regionala filmproduktionscenter
Regelrådet
Riksföreningen Biograferna
SF Anytime AB
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statistiska centralbyrån
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Sveriges Biografägareförbund
Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a
Sveriges Förenade Filmstudios
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges Television AB
Tillväxtverket
TV4 Media AB
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den
6 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med
kopia till katja.bjorklund@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Ku2020/02350 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i
dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Helena Swenzén
Expeditions- och rättschef
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