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Generella villkor för stöd till film  
 

Villkor för att motta statsbidrag från Filminstitutet  
Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till 

film. Förordningen styr hur Filminstitutets stödgivning får ske. Om villkoren i 

Filminstitutets riktlinjer skiljer sig från förordningens bestämmelser har förordningens 

bestämmelser företräde. 

 

Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för Filminstitutet hur medlen har 

använts och lämna de övriga uppgifter som Filminstitutet behöver för uppföljning och 

utvärdering.  

 

För belopp som överstiger 500 000 kronor ska en auktoriserad revisor på mottagarens 

uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för bidraget har följts.  

 

En ideell organisation som får stöd ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet 

respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.  

 

Statsbidrag får inte lämnas till sökande som är i ekonomiska svårigheter. Statsbidrag får 

heller inte lämnas till en organisation som inte är att anse som ett företag enligt artikel 

107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om organisationen har skulder 

för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under 

rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.  

 

Statsbidrag får inte heller betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på 

grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett bidrag olagligt eller 

oförenligt med den inre marknaden.  

 

Filminstitutet kan besluta att ett beviljat stöd tills vidare inte betalas ut om det finns grund 

för återbetalning.  

 

Villkor för återbetalning  
Mottagaren är återbetalningsskyldig om  

• Mottagare av stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 

förorsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.  

• Stödet av något annat skäl än vad som sägs i första punkten har lämnats felaktigt 

eller med för högt belopp och mottagaren borde insett detta.  

• Stödet inte används för det ändamål det beviljats för.  

• Den som mottagit stödet inte lämnar sådan redovisning som krävs.  

• Villkor i beslutet inte har följts.  

 

Om stödet helt eller delvis inte förbrukats ska det belopp som inte utnyttjats återbetalas 

till Filminstitutet. 
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Om stödmottagaren inte utförligt redovisat stöd inom utsatt tid (se riktlinjerna) 

förbehåller sig Filminstitutet rätten att tills vidare ej utbetala eventuella andra stöd, även 

om dessa redan beviljats.  

 

Filminstitutet förbehåller sig rätten att innehålla stödet om stödmottagaren har oreglerade 

skulder till Filminstitutet.  

 

Krav om återbetalning av statsbidrag får förenas med dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635).  

 

Film- och dokumentationsmaterial  
För produktionsstöd samt för stöd till lansering av film i Sverige (innefattar stöd till 

distribution och visning – årligt stöd/enskilt projekt och titel, stöd till lansering av svensk 

film del 1 och 2 samt stöd till lansering och distribution av kortfilm) har Filminstitutet rätt 

att begära film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, till den färdiga 

filmen för deponering.  

 

Filminstitutet har rätt att säkerställa tillräckliga immateriella rättigheter för icke-

kommersiellt nyttjande av filmen förutsatt att detta inte inverkar på den normala 

användningen av filmen.  

 

Överklagande  
Följande beslut får överklagas vid allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet angår:  

 

• beslut att det föreligger hinder för utbetalning av statsbidrag på grund av skulder 

för skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, att sökande är under 

rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs eller för företag som är 

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen  

• beslut att inte betala ut beviljat statsbidrag om det finns grund för återbetalning  

 

 

 

Reviderad och fastställd av Stiftelsen Svenska Filminstitutet den 15 december 2016.  

Reviderad med anledning av förordning (2019:81) om ändring i förordningen (2016:989) 

om statsbidrag till film den 3 juni 2019. 

Reviderad med förtydliganden den 3 februari 2020. 


