
Underlag till beslut om återbetalningskrav  

 

Bakgrund  

Under år 2020 och har Filminstitutet fördelat 180 miljoner kronor stöd till intäktsbortfall med anledning av 

covid-19 till biografer, distributörer och filmfestivaler. 50 miljoner kronor fördelades för intäktsbortfall 

under våren och 130 miljoner kronor har fördelats för intäktsbortfall för perioden juni-december 2020. Det 

innebär att innebär att sammanlagt för hela krisstödgivningen år 2020 till distribution och visnings av film 

betalades ca 30 procent av medlen  under våren och ca 70 procent för perioden juni-december. 

 

Filminstitutet har fördelat detta statsbidrag med stöd av förordning (2020:246 med tillägg i 2020:831) om 

statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av 

sjukdomen covid-19 och förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur 

Filminstitutets stödgivning får ske. 

 

Enligt förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp med 

anledning av sjukdomen covid-19 får stöd inte omfatta ersättning för utebliven vinst. Detta står angivet i 

stödens riktlinjer vilket alla sökanden måste bekräfta att de har läst och förstår när ansökan skickas in. Enligt 

förordning (2016:989) om statsbidrag till film är mottagaren återbetalningsskyldig till exempel om bidraget 

inte används för det ändamål som det har beviljats för eller om villkor i stödet inte följts.  

 

För att förtydliga vad detta innebär har Filminsinstitutet kommunicerat följande i beslutsmeddelande till 

samtliga stödmottagare för stöd till intäktsbortfall under perioden juni-december 2020: 

” Villkor Stöd till distribution och visning – årligt stöd. Särskild utlysning hösten 2020 med anledning av 

covid-19 får inte användas till vinst. Om positivt rörelseresultat uppnås för gällande räkenskapsår när 

krisstödet beviljas ska det betalas tillbaka helt eller delvis i förhållande till hur stort rörelseresultat som 

redovisats. Organisation som mottar detta stöd är ansvarig för att själv meddela Filminstitutet eventuellt 

positivt rörelseresultat för att göra en återbetalning.” 

 

Till dags dato har cirka 20 stödmottagare, både biografägare, filmfestivaler och distributörer, hört av sig till 

Filminstitutet och meddelat att de har ett gjort ett positivt rörelseresultat och önskar besked om hur mycket 

de är ålagda att återbetala. Konsekvenserna av pandemin, med social distansering och hårda restriktioner för 

möjligheter att bedriva biografverksamhet, har påverkat alla led i filmbranschen, men särskilt de aktörer som 

befinner sig i visningsledet där biljettintäkter från betalande publik är enda eller största inkomstkällan. De 

aktörer som nu har fått ett positivt rörelseresultat som utfall har trots detta stora ekonomiska utmaningar 

framåt. 

 

Under våren 2021 har Filminstitutet fördelat ytterligare cirka 190 miljoner kronor i stöd till intäktsbortfall 

med anledning av covid-19 till biografer och distributörer för perioden januari-juni 2021 (alla omgångar är 

ännu inte klara). Samma stödriktlinjer och kommunikation i beslutsmeddelanden har använts som under 

perioden juni-december 2020. Dock slutade förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som 

ställts in eller skjutits upp med anledning av sjukdomen covid-19 att gälla 31 december 2020 så endast 

förordning (2016:989) om statsbidrag till film har styrt hur Filminstitutets fördelning får ske. Enligt båda 

förordningarna ska Filminstitutet besluta om återbetalning om det finns grund för det. Filminstitutet får dock 

besluta att helt eller delvis avstå från kravet om det finns särskilda skäl.  

Filminstitutets analys är att samtliga aktörer har stora behov under 2021 då restriktionerna äntligen börjar att 

lätta i slutet av andra kvartalet. De har behov av ekonomiskt stöd både för intäktsbortfall och till omställning 

och återstart samt ekonomisk återhämtning. Filminstitutet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger för 

att delvis avstå från att återkräva utbetalade belopp.  

 

 

  



Beslut 

De stödmottagare som meddelar ett positivt rörelseresultat 2020 ska betala tillbaka 70 procent av den del av 

överskottet som utgörs av den sammanlagda krisstödssumma som stödmottagaren mottagit för intäktsbortfall 

gällande år 2020.   

 

Om stödmottagaren har uppnått ett positivt rörelseresultat under perioden 1 januari– 31 juni 2021 har 

stödmottagaren rätt att redovisa resultatredovisning för första halvåret 2021och utifrån denna återbetala ett 

eventuellt överskott för utbetalda stöd för intäktsbortfall för perioden. Om stödmottagaren inte redovisar 

halvårsresultat blir stödmottagaren eventuellt återbetalningsskyldig om utfallet av helårsresultatet har ett 

positivt utfall. 

 

Beslutat av Anna Serner  

Stockholm 2021-05-25 

  



Tillägg beslut 

 

De stödmottagare som har ett brutet räkenskapsår behöver få en särskild bedömning av hur stor del av ett 

eventuellt överskott som utgörs av stöd som ska betalas tillbaka för räkenskapsåret 2019–2020. Bokslutet för 

räkenskapsår 2019–2020 ska skickas in senast 1 oktober 2021, då ska även ett preliminärt bokslut för 

räkenskapsår 2020–2021 skickas in. 

 

 

Beslutat av Anna Serner  

Stockholm 2021-06-01 

 


