Filmpolitiskt
toppmöte 2018

Välkommen!
2017 införde regeringen en ny filmpolitik i Sverige. Att en statlig filmpolitik
har ersatt den tidigare filmavtalsmodellen innebär den största förändringen
av den svenska filmpolitiken på 50 år. Det finns ett betydande behov av en
utökad politisk diskussion om den nya filmpolitiken och vad den egentligen
innebär. Den nya filmpolitiska situationen ställer också högre krav på de
politiska beslutsfattarnas inblick i filmbranschens verklighet och villkor.
Därför bjuder Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen in till
konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018. Vi vill bereda väg för en kontinuerlig dialog mellan stat, region, kommun och filmbransch i de frågor som rör
filmens visioner, mål och framtid.
Dagen är utformad för att sätta ljus på de stora filmpolitiska frågorna just
nu och vilka möjliga vägar som finns framåt. Vi tror att toppmötet kan bidra
till att fördjupa förståelsen för den svenska filmkulturens och filmpolitikens
komplexitet, att bättre rusta beslutsfattare för det ansvar den nya filmpolitiken innebär och att stimulera idéutveckling om vad filmpolitik kan vara.
Välkomna till Filmpolitiskt toppmöte 2018!

Jonas Holmberg
Konstnärlig ledare
Göteborg Film Festival

Mirja Wester
VD Göteborg Film Festival

Conny Brännberg
Ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Staffan Rydén
Kulturchef Västra
Götalandsregionen

Dagen i korthet
09.30 – 10.00
Frukost och registrering
10:00 – 10:10
Inledningsanförande

För föranmälda fortsätter kvällen med
invigning av 41:a Göteborg Film Festival.
Observera att alla som ska delta i invigningen

10.10 – 10.50
Vad ska vi ha filmpolitiken till?

måste vara på Draken senast 17.10.

10.50 – 11.30
Vem har det filmpolitiska ansvaret och inflytandet?

16.30 – 17.30
Invigningsmingel, biograf Draken

11.30 – 12.10
Var och hur ska vi göra film?

17.30 – 20.30
Invigningsceremoni och invigningsfilm,

12.10 – 13.20
Lunch
13.20 – 14.00
Kan biografen överleva?
14.00 – 14.40
Filmskaparen i filmpolitiken
14.40 – 15.20
Kaffepaus
15.20 – 15.45
Slutsamtal med politikerna

Filmpolitiskt toppmöte 2018 är ett arrangemang
för särskilt inbjudna.
Mötet äger rum på Auktionsverket Kulturarena
på Tredje Långgatan 9, fredagen den 26:e januari.
Dagen modereras av Cecilia Garme, politisk journalist och statsvetare.

biograf Draken
21.00 – 22.00
Cocktailparty och mingelbuffé,
Gothenburg Studios
21.00 – 03.00
Invigningsfest, Gothenburg Studios

Förmiddag
09.30 – 10.00

Frukost och registrering
10.00 – 10.10

Göteborg Film Festival och Västra
Götalandsregionen hälsar välkomna

Inledningsanförande
Regeringens vision för den nya filmpolitiken är
att svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa
sådan bredd och mångfald av berättelser att den
angår alla, att svensk film ska vara ett självklart
och tillgängligt val för publiken i hela landet, och
attraktiv internationellt. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tecknar reformens
bakgrund samt beskriver ambitionen med, och
dagsläget för, den nya filmpolitiken.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister, MP)

10.10 – 10.50

Vad ska vi ha
filmpolitiken till?
Regeringen har formulerat sju mål för den nya
svenska filmpolitiken. Målen handlar om flera
aspekter av den svenska filmkulturen; produktion, spridning, bevarande, internationellt
utbyte, utbildning av barn och unga, jämställdhet, mångfald och yttrandefrihet. Vad innebär
de nya målen; hur kan de tolkas rent politiskt,
vad tycker de olika partierna, och vad får de för
konsekvenser för den svenska filmen?
Medverkande: Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister, MP), Olof Lavesson (ordförande riksdagens kulturutskott, M), Gunilla Carlsson (vice ordförande riksdagens
kulturutskott, S), Conny Brännberg (ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen, KD), Marie-Louise
Rönnmark (ordförande SKL:s beredning för kultur och
fritid, S)

10.50 – 11.30

Vem har det filmpolitiska
ansvaret och inflytandet?
Den nya filmpolitiken innebär att den filmpolitiska makten koncentreras till staten. Tidigare
garanterade filmavtalet inflytande för offentliga och privata branschaktörer i hela landet.
För att även fortsatt upprätthålla, och i vissa
fall öka, branschinflytandet infördes särskilda
branschråd. Hur ser det nya filmpolitiska landskapet ut, vem har och tar ansvar och vad får
det för konsekvenser att staten står som enda
avsändare av filmpolitiken?
Medverkande: Anna Serner (VD Svenska Filminstitutet),
Susanne Jonsson (VD Filmpool Nord), Tomas Eskilsson
(strategichef Film i Väst), Charlotta Denward (ordförande
Film- och dramasektionen, Film&TV-Producenterna)

11.30 – 12.10

Var och hur ska
vi göra film?
”Utveckling och produktion av värdefull svensk
film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.”
Så lyder det första målet för den nya filmpolitiken. Svenska Filminstitutet har nu arbetat fram ett
nytt stödsystem. Hur kommer det att påverka filmproduktionen och kan begreppet ”värdefull” också
appliceras på arbetsvillkoren inom filmbranschen
och på inspelningsplatserna? I många europeiska
länder finns det lagstiftade produktionsrabatter,
vilket påverkar konkurrenssituationen om inhemska och utländska filmproduktioner. Tillväxtverket
presenterade i december en rapport som undersöker förutsättningarna för produktionsrabatter i
Sverige. Hur skulle produktionsrabatter fungera i
det svenska systemet och vad skulle de betyda för
den svenska filmbranschen och dess internationella
konkurrenskraft?
Medverkande: Klas Rabe (områdesledare kulturella och
kreativa näringar Tillväxtverket), Kristina Börjeson (chef
Filmstöd, Svenska Filminstitutet), Olof Lavesson (ordförande riksdagens kulturutskott, M), Gunilla Carlsson (vice
ordförande riksdagens kulturutskott, S), Mikael Fellenius,
(VD Film i Väst)

Eftermiddag
12.10 – 13.20

Lunchpaus

svenska filmproduktionen och hur navigerar
man i filmpolitiken som konstnär i olika skeden
av karriären?
Medverkande: Hanna Sohlberg (talangutvecklare och
filmkonsulent Film i Skåne), Karin Ekberg (regissör och ordförande Oberoende Filmares Förbund), Lisa Ohlin (regissör
och manusförfattare), Helena Bergström (regissör och skådespelare) , Tarik Saleh (regissör och manusförfattare)

13.20 – 14.00

Kan biografen överleva?
”Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i
olika visningsformer i hela landet.” Så lyder det
andra filmpolitiska målet. Den nya filmpolitiken
präglas av en ökad grad av teknikneutralitet, där
biografen inte är det enda viktiga fönstret för
filmkonsumtion. Reformen har också inneburit en kontroversiell momshöjning från 6 till 25
procent på biobiljetter. Den helt dominerande
delen av filmkonsumtionen sker idag i hemmet,
men samtidigt ökar biografernas betydelse för
det kulturella och sociala livet på mindre orter.
Den svenska biografmarknaden beskrivs ofta
som monopolliknande, men befinner sig också
i förändring; biografer läggs ner samtidigt som
nya aktörer etablerar sig. Vad ska vi ha biograferna till i framtiden? Hur skapas en levande
biografkultur även på mindre orter, och vilka
förutsättningar krävs?
Medverkande: Peter Fornstam (ordförande Sveriges Biografägareförbund och VD Svenska Bio), Annacarin Öman
(verksamhetschef Lidköpings Folkets Hus), Anna Serner
(VD Svenska Filminstitutet), Niclas Malmberg (ledamot
riksdagens kulturutskott, MP)

14.00 – 14.40

Filmskaparen i filmpolitiken

”Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten
och det offentliga samtalet.” Så lyder det sjunde
målet. Hur upplever filmskaparna själva sin position i det nya filmpolitiska landskapet och den
samtida offentligheten? Hur ser filmskaparna
på statens och regionernas roll i att forma den

14.40 – 15.20

Kaffepaus

Under pausen ges möjlighet för politikerna att
träffas för enskilda diskussioner.
15.20 – 15.45

Slutsamtal med politikerna
Politikerna summerar och reflekterar.

Föranmälda: Olof Lavesson (ordförande riksdagens
kulturutskott, M), Gunilla Carlsson (vice ordförande
riksdagens kulturutskott, S), Niclas Malmberg
(riksdagens kulturutskott, MP), Maria Ward (ordförande
kulturnämnden Region Skåne, S), Nina Björby (ordförande
kulturberedningen Region Västerbotten, S), Lars
Nordström (1:a vice ordförande kulturnämnden Västra
Götalandsregionen, L), Gunnel Orselius-Dahl (ordförande
kulturnämnden Stockholm läns landsting, L), Filip Reinhag
(ordförande kultur- och fritidsnämnden Region Gotland, S)

Medverkande på scenen
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Kristina Börjeson

Gunilla Carlsson

Charlotta Denward

Karin Ekberg

Tomas Eskilsson

Mikael Fellenius

Peter Fornstam

Susann Jonsson

Kultur- och demokratiminister (MP).
Tidigare generaldirektör för
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, grundare av
tankesmedjan Sektor3.

Ordförande kulturberedningen Region
Västerbotten (S). Uppdrag som
ordförande för Regional Musik i
Sverige och ledamot i styrelsen för
Svensk Scenkonst.

Chef avdelningen Filmstöd Svenska
Filminstitutet. Tidigare chef för
enheten Distribution & visning på
Filminstitutet och marknadschef på
Triangelfilm.

Ordförande Film & dramasektionen
Film&TV Producenterna, producent
Avanti Film, ordförande för första
Rådet för utveckling och produktion.

Strategichef på Film i Väst, som han
grundade 1992. Ledamot i första Rådet
för utveckling och produktion.

Ordförande Sveriges
Biografägareförbund. VD, grundare
och huvudägare Svenska Bio.

Regissör och skådespelare. Har gjort
bland annat Vilken jävla cirkus, En
underbar jävla jul och Se upp för
dårarna.

Ordförande kulturnämnden Västra
Götalandsregionen (KD), med ansvar
för kultur och besöksnäring. Bakgrund
som medielärare och filmvetare.

Riksdagsledamot (S), vice ordförande
kulturutskottet, ordförande Folkets
Hus och Parker. Kulturpolitisk
talesperson för Socialdemokraterna.

Regissör och producent, ordförande
Oberoende Filmares Förbund. Har gjort
bl.a. dokumentärfilmerna Att skiljas
och Efter Inez.

VD Film i Väst. Tidigare VD för
Göteborg Film Festival.

VD Filmpool Nord. Förflutet som
ansvarig för regionala
utvecklingsfrågor på Filminstitutet,
ledamot i Sveriges Radios styrelse
sedan 2015.

Olof Lavesson

Niclas Malmberg

Lars Nordström

Lisa Ohlin

Gunnel Orselius-Dahl

Klas Rabe

Filip Reinhag

Marie-Louise Rönnmark

Tarik Saleh

Anna Serner

Hanna Sohlberg

Maria Ward

Riksdagsledamot (M), ordförande
kulturutskottet. Arbetat med
kulturpolitiska frågor sedan 1994.
Kulturpolitisk och hbtq-politisk
talesperson för Moderaterna.

1:a vice ordförande kulturnämnden
Västra Götalandsregionen (L). Tidigare
regionråd i Västra Götalandsregionen,
samt statlig utredare.

Ordförande kulturnämnden Stockholm
läns landsting, ordförande utbildningsnämnden Vallentuna kommun (L).

Ordförande kultur- och
fritidsnämnden Region Gotland (S).
Sakkunnig i jämställdhet,
länsstyrelsen Gotlands län.

Regissör och manusförfattare. Har
regisserat bl.a. Gitmo (med Erik
Gandini) och Metropia. Aktuell med
The Nile Hilton Incident.

Talangutvecklare och konsulent Film i
Skåne. Tidigare medlem i styrgruppen
för Moving Sweden och projektledare
för talangutvecklingsuppdrag på
Filminstitutet.

Annacarin Öman

Verksamhetsledare Lidköpings Folkets
Hus. Tidigare del i organisationen som
startade och utvecklade Vara
Konserthus.

Riksdagsledamot (MP), ledamot
kulturutskottet. Kultur- och mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Tidigare kommunalråd i Uppsala.

Regissör och manusförfattare, bl.a. till
Simon och ekarna och Walk With Me.
Aktuell med boken ”Ravinen”, om
filmbranschens villkor.

Områdesledare kulturella och kreativa
näringar Tillväxtverket. Har varit
svensk expert i EU:s strategiarbete
kring kulturdriven ekonomi.

Ordförande SKL:s beredning för kultur
och fritid, ordförande SKL
International, ordförande
kommunfullmäktige i Umeå (S).

VD Svenska Filminstitutet. Tidigare
VD för Reklamförbundet och
Tidningsutgivarna.

Ordförande kulturnämnden Region
Skåne (S). Tidigare kommunalråd och
ordförande i Helsingborgs
kulturnämnd.

Praktisk Info
Ackreditering

Livestreaming

Eventuell förbeställd festivalackreditering hämtas

Filmpolitiskt toppmöte 2018 livestreamas av Västra

ut på festivalens branschcenter på Scandic

Götalandsregionen via vgregion.se/kultur eller

Rubinen, vån 3.

goteborgfilmfestival.se

Öppettider: 25 januari 14.00-18.00,
26 januari – 4 februari 08.30-18.00

Adresser

Kontaktpersoner
Nomi Szpiro

Auktionsverket Kulturarena:

Koordinator Filmpolitiskt toppmöte

Tredje Långgatan 9, närmaste hållplats Järntorget

nomi.szpiro@goteborgfilmfestival.se

Biograf Draken:

Tel: 0704-41 33 27

Heurlins Plats 15, närmaste hållplats Järntorget
Gothenburg Studios:

Camilla Larsson

Polstjärnegatan 14 (busstransport ingår)

Programchef seminarier

Hotell Scandic Rubinen:

camilla.larsson@goteborgfilmfestival.se

Kungsportsavenyen 24, närmaste hållplats Valand

Tel: 0708-42 39 80

Hotell Scandic Europa:
Nils Ericsonsgatan 21, närmaste hållplats Nordstan

Fika och lunch

Göteborg Film Festival pågår under elva dagar
och visar 400 filmer för runt 130 000 besökare.
Festivalen arrangerar också ett stort antal semi-

Ingår för samtliga föranmälda (gäller ej åhörar-

narier och står som värd för branschmötesplatsen

plats)

Nordic Film Market, som lockar deltagare från

Kollektivtrafik

hela världen.

Biljettköp och reseplanering sköts lättast med

41:a Göteborg Film Festival

Västtrafiks app Västtrafik ToGo.

26 jan - 5 feb 2018

Enstaka biljetter kan köpas med kort på båtar

www.goteborgfilmfestival.se

samt vissa spårvagnar och bussar.
Kort för kontoladdning finns att köpa hos

Festivalens digitala filmtjänst:

Västtrafik samt på Pressbyrån eller 7-eleven.

www.drakenfilm.se

Filmpolitiskt toppmöte 2018 arrangeras av Göteborg Film Festival i samarbete med Västra Götalandsregionen.

