
 
 
 

 
 
 

 

 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av nedanstående föreslås regionfullmäktige besluta 

− Att en regional filmstrategi tas fram i syfte att ytterligare stärka filmproduktionen i Västra 

Götaland.  

Bakgrund 

Filmproduktion är en växande och allt viktigare sektor som ökar i betydelse, och har stor 

potential att fortsätta utvecklas. Västra Götalandsregionens eget samproduktionsbolag, Film i 

Väst, är landets största samproducent av film och TV-drama och rönt stora nationella och 

internationella framgångar. Genom bolaget har Västra Götaland stärkt sin position som den 

dominerande aktören i landet. Filmproduktionen som är viktig både ur ett kulturpolitiskt och 

näringspolitiskt perspektiv och bidrar till att både bevara den svenska filmkulturen och skapa 

arbetstillfällen inom de kulturella och kreativa näringarna.  

Den internationella konkurrensen om filmproduktion ökar och här dyker det allt oftare upp stora 

aktörer som söker få en dominerande ställning i landet. Samtidigt har alltfler länder infört 

ekonomiska stödinsatser för att attrahera filmprojekt till det egna landet. Här har Västra 

Götalandsregionen på försök under 2019 infört den s.k. produktionsrabatten som underlättar 

förläggning och produktion av film och TV-drama i Västra Götaland. Det är också viktigt att 

regionen fortsatt arbetar för att ett nationellt system för produktionsrabatter etableras och ev. 

handläggande/beslutande myndighet placeras i Västra Götaland.  

Att stärka infrastrukturen för filmproduktion handlar också om att tidigt väcka intresset för film 

och filmproduktion hos barn och unga. Det handlar samtidigt om att göra insatser för att 

utbildningsutbudet för film och filmproduktion utvecklas i Västra Götaland. 

Kompetensförsörjningen, utbildningsinsatserna från akademin, till folkhögskolor och även på 

gymnasial nivå är direkt avgörande för om Västra Götaland även i framtiden ska vara en ledande 

”filmregion”. 

Alla dessa pusselbitar behövs för att fortsätta stärka filmklustret i Västra Götaland och säkra den 

framtida utvecklingen av branschen. För att nå dit behöver regionen ta fram en regional 

filmstrategi i Västra Götaland. Häri ska bland annat ingå att klargöra hur 

regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden i samarbete ska stärka det regionala filmklustret, 



 
 
 

 
 
 

hur intresset för film och filmproduktion kan utvecklas hos barn och ungdomar, samt hur 

utbildningsutbudet kring film och filmproduktion kan stärkas i Västra Götaland.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta att en regional filmstrategi tas 

fram i syfte att befästa Västra Götalands fortsatta position som ledande filmregion i landet.  
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