
 

  
 

Råden är nu beslutade 
 
Hej alla 
 
Nu har styrelsen fattat beslut om hur råden kommer att se ut. Som ni kommer märka så 
har vi gjort ganska stora förändringar efter genomläsningen av era remissvar. Vi har 
försökt väga in alla synpunkter och samtidigt följa det uppdrag som vi fått av 
kulturdepartementet. 
 
Nästa steg är att vi senast den 6 oktober kommer att skicka ut brev till de organisationer 
som bjuds in till att nominera ledamöter till råden, som nu är fyra till antalet. Den 7 
november är sista dagen för att nominera. Det här är ett första försök att skapa väl 
fungerande råd, som vi sedan gemensamt får utvärdera efter ett år. Samtal med alla er i de 
olika delarna av filmvärlden kommer att pågå även utanför råden hela tiden, precis som 
vanligt. 
 
Ett sådant samtal sker i form av ett Filmrum i Malmö på Panora den 5 oktober, ett 
samarrangemang med Film i Skåne. Då ska vi prata om just råden. Redan nu vet vi också 
att vi kommer att ha ett Filmrum i samarrangemang med Filmpool Nord på 
Filmkonventet i Luleå den 6-7/12. Då ska vi prata om utredningen av 
produktionsstödsystemet. Däremellan kommer vi att arrangera Filmrum i Stockholm 
den 16 november i samarrangemang med Stockholms Internationella Filmfestival. 
 
Parallellt med att vi nu skapar råden pågår en utvärdering av det befintliga 
produktionsstödsystemet, vilket är en aktuell fråga för några av råden. När analysen är 
klar kommer den att skickas ut på remiss. Hela processen går att följa via vår webbplats 
från och med slutet av oktober. Som vanligt är alla välkomna att ge synpunkter. Utifrån 
vad vi gemensamt ser behöver göras med stödsystemet (för att få fram så hög kvalitet på 
alla filmer som möjligt) kommer vi sedan att under våren 2017 arbeta fram förslag på 
konkreta förändringar. Dessa förslag arbetas fram i dialog med alla delar av branschen, 
både inom råden och i andra dialogformer. Det slutliga förslaget skickas ut på remiss 
innan styrelsen ska fatta beslut.  
Förändringarna i produktionsstödsystemet träder i kraft tidigast den 1 januari 2018. 
 
Vi har mycket att prata om! Vi ser fram emot det. 
 
Vänliga hälsningar 
Anna Serner 

  


