Förslaget till produktionsincitament för film- och TV-produktion i Sverige
– en sammanfattning
Regeringen gav 2017 i uppdrag åt Tillväxtverket att utreda frågan om införande av
produktionsincitament för film- och TV-produktion i Sverige.
Effekterna är nu kartlagda och ett färdigt förslag har tagits fram. Förutsättningarna för
att införa förslaget är goda.
Utredningens slutsatser i sammandrag:
• Nästan alla länder i Europa, 35 av USA:s delstater och en lång rad andra länder och
regioner runtom i världen har så kallade produktionsincitament för film- och tvdramaproduktion. Införande av produktionsincitament skulle göra Sverige
konkurrenskraftigt.
• Produktionsincitament skulle bidra till att stimulera finansieringen av svensk filmoch TV-produktion, stärka företagen, öka omsättningen, bidra till att personal anlitas
i Sverige, samt stärka kompetensen i branschen och i övriga kulturella och kreativa
näringar.
• Produktionsincitament skulle skapa förutsättningar för regional tillväxt, en ökad
omsättning i turism- och besöksnäringen och en positiv påverkan på Sverigebilden.
Förslaget:
• Staten bör införa ett produktionsincitament i form av en 25-procentig
produktionsrabatt på en film- eller tv-produktions spendering i Sverige i form av
löner och inköp av varor eller tjänster hos företag med säte och personal i Sverige.
• Staten bör avsätta 300 miljoner kronor per år för detta ändamål.
• Produktionsrabatten bör administreras av en näringspolitisk myndighet.
Förutsättningarna för införande av förslaget:
• Utredningens förslag överensstämmer med systemet som infördes i Finland 2017.
Det finns därmed en förlaga att utgå ifrån vid införande av en svensk
produktionsrabatt. En 25-procentig produktionsrabatt finns även i Norge, varför
utredningens förslag skulle bidra till en harmonisering av de nordiska regelverken.
• Utredningens förslag har stöd av hela branschen, såväl arbetsgivar- som
arbetstagarrepresentanter, samt offentliga aktörer på regional nivå.
• Samtliga 48 remissinstanser är positiva till utredningens förslag.
• Utredningen föregicks av ett tillkännagivande från Sveriges Riksdag som samtliga
partier stod bakom. Frågan om införande av en produktionsrabatt har därmed ett
brett parlamentariskt stöd.
• Med sin fördjupade kunskap på området och sin breda kompetens inom de kreativa
näringarna vore Tillväxtverket en lämplig myndighet att administrera
produktionsrabatten för statens räkning.
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