
      
 
 
Generella villkor     
 
Villkor för att motta statsbidrag från Filminstitutet 
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. En revisor ska på 
Filminstitutets uppdrag kunna intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för bidraget har 
följts.  
 
Stadsbidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.  
 
Filminstitutet kan besluta att ett beviljat stöd tills vidare inte betalas ut om det kan antas att stödet 
beviljats på felaktiga uppgifter. 
 
Villkor för återbetalning 
Mottagaren är återbetalningsskyldig om  

1. Mottagare av stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd 
har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. 

2. Stödet av något annat skäl än vad som sägs i punkt 1 har lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp och mottagaren borde insett detta.  

3. Stödet inte används för det ändamål det beviljats för.  
4. Den som mottagit stödet inte lämnar sådan redovisning som anges. 
5. Villkor i beslutet inte har följts.  

 
Om stödet helt eller delvis inte förbrukats ska det belopp som inte utnyttjats återbetalas.  
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. 
 
Definition av långfilm 
Med långfilm avses film som har en visningstid om minst 70 minuter. Undantag från regeln om 
visningstid får medges av stiftelsen när det gäller barn- och ungdomsfilm samt dokumentärfilm.  
 
Stödberättigade biografer: 

• Återstartad biograf som varit nerlagd eller vilande i över fem år betraktas som ny biograf och är 
därmed inte stödberättigad. 
 

• Biograf som av ekonomiska och filmförsörjningsskäl varit nerlagd eller vilande sedan 2010 eller 
senare betraktas inte som ny biograf och är därmed stödberättigad. 

 
• En ny/återstartad biograf kan få stöd efter att den haft regelbundna öppna visningar under minst 

ett år. 
 

Forts. på nästa sida 



• Definition av komplementsbiograf: Om 30 % av föreställningarna över en rullande 12-
månadersperiod, räknat från senaste månadsskifte, i en biograf utgörs av filmer från Europa 
(exkl Sverige) och övriga världen (exklusive USA) med mindre än 150 000 besökare totalt per 
film, så räknas detta som ett kompletterande utbud. Anledningen är att utbudet generellt 
domineras av svensk och amerikansk film, samt filmer med mer än 150 000 besökare (oavsett 
ursprungsland). Övriga filmer är därmed ”kompletterande”.  
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