Till företrädare för Biografägarförbundet, Riksföreningen Biograferna, Folkets Hus och
Parker, Våra Gårdar, Riksföreningen Bygdegårdarna, Folkets Bio, Biografcentralen och
Regionala Filmresurscentrum.

Nytt stöd till gröna momsregistrerade
biografer på mindre orter 2016
Nu utlyses ett nytt biografstöd som heter Stöd till utveckling av biografverksamhet på
mindre ort. Det är en del av regeringens särskilda satsning för att stärka biografer i
glesbygd och på mindre orter. Stödet fördelas för att biografer ska kunna utveckla sin
verksamhet, stärka sin position och öka antalet besökare. Mer information om stödets
riktlinjer och hur man söker stödet filminstitutet.se.
Stödet riktas mot gröna momsregistrerade biografer i glesbygd och på mindre orter.
Dessa bedöms vara särskilt sårbara i övergången till höjd biografmoms och har därför
pekats ut som särskilt prioriterade.
Bakgrund

Hösten 2016 annonserade regeringen om en särskild satsning på mindre biografer i
glesbygd och på mindre orter. Filminstitutet genomförde därefter en utredning som
bestod i att undersöka effekterna av den kommande momshöjningen på biobiljetter samt
vilka behov av stöd som finns under 2016 – det enda år som satsningen löper parallellt
med filmavtalets biografstöd.
Undersökningen har innefattat besök hos och intervjuer av ett urval av biografägare som
både representerar gröna och röda biografer, momsregistrerade och momsbefriade
biografer, på olika stora orter. De utvalda biografägarna har representerat olika typer av
ägarformer så som företag, kommun och ideell förening. Även samtal med andra
företrädare i filmbranschen har förts och översiktliga fallstudier av fem olika biografers
ekonomi har genomförts.
Resultatet av undersökningen finns att läsa i rapporten Stärka mindre biografer i glesbygd
och på mindre orter 2016 som finns att ladda ner på filminstitutet.se. Rapporten har även
skickats ut till företrädare till landets samtliga biograforganisationer;
Biografägarförbundet, Riksföreningen Biograferna, Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar,
Riksföreningen Bygdegårdarna och Folkets Bio. Under våren genomfördes ett
diskussionsmöte på Filmhuset då organisationerna kunde ge feedback på rapporten och
komma med förslag och önskemål om framtida biografstöd från och med 2017.
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Stöd till öppna visningar av film med lanseringsstöd (s k Biotian)

I slutet av maj påbörjas utbetalningarna av stödet till öppna visningar av film med
lanseringsstöd Stödet som betalas ut i år bygger på sålda biljetter under 2015 på visningar
av filmer som har fått lanseringsstöd av Filminstitutet. Stödet landar på ca 13 kr per
biljett, vilket är en stor höjning jämfört med föregående år. Anledningen till att detta kan
görs i år är att stödets budget stärkts genom omfördelning av medel inom filmavtalets
biografstöd.
Vad händer sen?

Under hösten 2016 tillsätter Filminstitutets styrelse ett branschråd inom distribution och
visning. I rådet kommer man att diskutera utformningen av biografstöden när en helstatlig
filmpolitik införs 2017. När stöden är beslutade kommer Filminstitutet informera vidare
till alla biograforganisationer så att informationen når alla biografägare i hela landet.
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