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§ 9  Ärendenummer RS 2022/713 

Remiss - Stöd till produktion av audiovisuella verk 

Beslut 
Regionstyrelsens presidium antar redovisat yttrande som sitt svar på 
remissen av promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk. 
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av kulturdepartementet beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk.  
Promemorian innehåller förslag till en ny förordning om statligt stöd till 
produktion av audiovisuella verk. Syftet med införandet av stödsystemet är 
att Sverige får liknande förutsättningar som flertalet övriga europeiska länder 
och därmed öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i 
Sverige. Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 27 september 2022. 
Med anledning av att sista dag för inlämnande av svar är den 8 augusti har 
regionstyrelsen § 135 den 15 juni 2022 beslutat att delegera till presidiet att 
lämna yttrande. 
Inför remissyttrande har Region Kalmar län inhämtat synpunkter från 
Filmregion Sydost. 

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län ser överlag positivt på ett statligt stöd till audiovisuella 
verk. En ökning av audiovisuella produktioner är avgörande för att bibehålla, 
stärka och utveckla det audiovisuella området i Kalmar län och Sydsverige.  
Region Kalmar län lämnar följande synpunkter på promemorians förslag: 
• Längden på minst 60 minuter för dokumentärfilm bör sänkas. Till exempel 
har de flesta dokumentärer producerade för television en slutlängd under 60 
minuter och blir därmed inte stödberättigade. 
• De övre gränserna för totalbudgeten för produktioner som är berättigade att 
söka stöd är för högt satta, i vissa fall betydligt mer än genomsnittet för 
svenska produktioner. De höga gränserna innebär att stora produktioner blir 
berättigade till stöd, på bekostnad av mindre. 
• Region Kalmar län är positiva till att Tillväxtverket blir ansvarig 
myndighet. Regionen anser att en kartläggning av hur stödet kommit 
regionerna till del i hela landet bör ingå i den utvärdering av de 
samhällsekonomiska effekterna som föreslås. 

2Comfact Signature Referensnummer: 1407799



Region Kalmar län 
Datum 
2022-07-05 

 
 

 

 

• Region Kalmar län anser att stödet på sikt bör öka till den nivå på 300 
miljoner kronor per år som bedöms nödvändig i rapporten ”Fler inspelningar 
till Sverige – ” (Ku2018/00640). 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022 
Yttrande över remiss av promemorian Stöd till produktion av audiovisuella 
verk (Ku 2022/00908) 
Promemoria Stöd till produktion av audiovisuella verk 
 
Protokollsutdrag till: Kulturdepartementet 
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: John Wernberg
ORGANISATION: Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46724627946)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7e3d76fd7f1d422dad475dc618ff2586
DATUM & TID: 2022-07-05 16:19:04 +02:00

NAMN: Karin Helmersson
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725039569)
IDENTIFIKATIONS-ID: f40850a669c449d6a6ead86d2494e414
DATUM & TID: 2022-07-05 16:37:27 +02:00

NAMN: Angelica Katsanidou
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1df291e858184b41a4293fd813906504
DATUM & TID: 2022-07-07 10:22:25 +02:00

Sida 1/2Comfact Signature Referensnummer: 1407799



NAMN: Malin Sjölander
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: 85f02e7d14a542e191ec5ad605c8e1b6
DATUM & TID: 2022-07-07 10:32:24 +02:00
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