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Till Svenska Filminstitutet 
 
SYNPUNKTER ANGÅENDE FÖRSLAG TILL RÅD  

 
Riksföreningen Våra Gårdar lämnar här synpunkter synpunkter på ett förslag från 
Filminstitutet om de Råd som beräknas att tillsättas i samband med att den helstatliga 
filmpolitiken träder i kraft fr.o.m. 2017. Riksföreningen tycker i sin helhet att förslaget 
är bra. Men har några viktiga synpunkter vi är vill framföra.  
 
En av fördelarna med det hittillsvarande Filmavtalet var att varje avtalspart kunnat 
bidra till att utveckla en helhetssyn på filmpolitiken där frågor om filmproduktion, 
distribution/visning och filmkultur fick ett gemensamt forum. I detta forum som 
utgjorde mer än en ren förhandling kunde små biografägare (som Våra Gårdar 
representerar) få förståelse och gehör hos helt andra aktörer i filmbranschen.   
 
Vi befarar att förslaget om tre råd som serva Filminstitutets styrelse bidrar till att 
underminera den helhetssyn som är så viktigt att upprätthålla i en bransch som är utsatt 
för så stora utmaningar framöver. 
 
Riksföreningen Våra Gårdar föreslår därför att alla tre råd en gång per år samlas till ett 
forum för att diskutera övergripande filmpolitiska spörsmål. 
 
I regeringens proposition Mer film för fler - en sammanhållen filmpolitik 
(2015/16:132) framhålls att: ”Samverkan med filmbranschen bör ske på övergripande 
politisk nivå och mellan Filminstitutet och branschens aktörer”.  
 
Våra Gårdar anser att det är viktigt att branschens aktörer även har en kontinuerlig 
kontakt med den övergripande politiska nivån i form av Kulturdepartement/Regering. 
Men man bör närmare titta på vilka effekter de här två vägarna för samverkan och 
inflytande påverkar rådens status och dess sätt att verka. Det finns en risk att rådens 
roll och betydelse undermineras.  Vi kan även se att det finns poänger med att 
Filminstitutets styrelse är representerad i respektive råd. 
 
Som samlingslokalorganisation (600 medlemmar) och som visningsorganisation (50 
medlemmar) så anser vi att Våra Gårdar har en viktig roll att spela i utformandet av 
framtidens filmpolitik, inte minst då det gäller att upprätthålla och utveckla en 
mångfald av biografer, drifts- och visningsformer.  
 
I Filminstutets förslag till råd så framgår inte om Våra Gårdar kommer att ha en plats i 
dessa råd i framtiden. Vi önskar en plats och vill det uttrycks. 

 
För RIKSFÖRENINGEN VÅRA GÅRDAR 
 
 
Thomas Olli, VD 



 
 

 
 
 
 


