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Året var 2014
Verksamhetsberättelse Film i Skåne 



2

 
 
 Film i Skåne investerade 20 miljoner kr i film som omsatte 222  

miljoner kr varav 78 miljoner spenderades i Skåne. 4319 träffar i 2074 

webpublicerade medier, varav 78% utländska medier. 3 Nyhetsblad. 15 digitala 

nyhetsbrev. 14 filmpedagoger i Film i Skånes nätverk.  
34 workshops i Ystad Studios Film Camp. 23 kommuner med filman- 

sökningar till Skapande skola. 9 kulturskolor med film på schemat. 
CineSkåne: 31 visningar på 13 orter. 26 776 personer besökte 7 film- 

festivaler/evenemang samarrangerade av Film i Skåne. 20 filmer 

på 83 filmfestivaler över hela världen. Bron såld till över 180 
länder. Dokumentären Tusen Bitar lockade fler än 120 000 
besökare på bio. 107 ansökningar till långfilm och dokumentär.  

9 långfilmer spelades in. 14 samproducerade dokumentärfilmer. 

121 samproducerade filmer digitaliserade i arkivet. 4 regionala filmpre-

miärer. 10 transmediaprojekt utvecklade inom SWIM. 12 samproducerade 

kortfilmer. 67 ansökningar till kort fiktion och Programmet. 50 ansökte 
till 7 platser inom Pure Fiction och 3 deltagare antogs från 
Skåne. 22 visningar av Ystad Studios för 446 personer, varav 89 från 

andra länder än Sverige. 50 dagar location scouting. Besök av filmbransch 

från 8 länder utöver Sverige. 90 inspelningsdagar av gästande filmproduk-

tioner utan övrig investering från Film i Skåne. 
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Film och TV-serier är en av de kulturformer vi använder oss 

av allra mest. Få andra konstnärliga uttryck är så väl lämpade 

att skildra och dokumentera vår samtid och också bidra till 

debatten och det offentliga samtalet. 

Film är ett multikonstverk och engagerar många yrkesfunktioner 

inom olika konstnärliga yrken såsom författare, musiker, skåde-

spelare, scenografer, regissörer med mera - kreatörer som också 

är verksamma inom många andra konstområden. 

Produktionen av film understödjer med andra ord en regional 

kulturinfrastruktur. Filmfestivaler, filmpedagogisk verksamhet 

och ungas eget filmskapande är viktigt för såväl ett breddat och 

fördjupat kulturutbud, som för en fördjupad demokrati. Filmpro-

duktionen attraherar dessutom kapital och uppmärksamhet till 

regionen. 

Genom regionala insatser i film- och TV-produktion har ett stort 

antal filmer och TV-serier spelats in i Skåne och attraherat 

nationellt och internationellt kapital som spenderats på arbets-

kraft och köp av tjänster, och därmed gynnat såväl regionala 

filmarbetare och produktionsbolag som annat näringsliv. Genom 

den uppmärksamhet som Skåne får i samband med att filmer och 

TV-serier sprids nationellt och internationellt, stärks bilden av 

Skåne för såväl skåningen själv som för en intresserad omvärld. 

Detta leder i förlängningen både till ökad besöksnäring och 

nöjdare medborgare.

I egenskap av regionens resurs- och filmproduktionscentrum 

utgör Film i Skåne ett nav i det skånska ekosystemet för film.  

Vi arbetar med alla delar och med båda perspektiven; konst och 

näring - och den demokratiska tillgången och rätten att uttrycka 

sig. Samt faciliteterna, infrastrukturen och verktygen. I ständig 

utveckling, med siktet framåt.

Allt hänger ihop

Anställda på Film i Skåne 2014. Från vänster 
uppifrån: Camilla Lindoff, administratör, Camilla 
Larsson, festivalchef Pixel, Ludvig Hedlund, pro-
duktionskoordinator, Jeanette Schjerva, konsulent 
filmpedagogik, Anna-Karin Dahlin, stf verksamhets-
ansvarig, Doris Möller, koordinator Ystad Studios, 
Jack Löfving, Cineteket (Ystads kommun), Hanna 
Sohlberg, konsulent kortfilm och talangutveckling, 
Lisa Nyed, konsulent visning/spridning, Joakim 
Strand, produktionschef, Ralf Ivarsson, VD.  
Saknas: Mikael Svensson, Oresund Film Commission.
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Den nordiska kort- och dokumentärfilmsfestivalen 
Nordisk Panorama landade permanent i Malmö. 
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Intresset för film är större än någonsin, men så är också 

utmaningarna att finansiera och få betalt för filmvisningar. 

Visningsfönstren blir allt flera vid sidan av biografen och 

televisionen. Playkanaler, video-on-demand och mer eller 

mindre lagliga alternativ av varierande visningskvalitet på 

internet konkurrerar om publiken. 

I detta mångfacetterade landskap har Film i Skåne valt att 

fokusera på den demokratiska rättigheten att hela Skåne ska ha 

tillgång till offentliga filmvisningar med bredd på repertoaren.

Konkret innebär detta extra insatser för spridning av så kallad 

kvalitetsfilm, skåneproducerad film, film från olika länder, kort-

film och dokumentärer. Sådan film som anses ”smalare” ur ett 

kommersiellt perspektiv, men som prioriteras ur ett konst- och 

kulturpolitiskt perspektiv.

En satsning som ligger i linje med detta är CineSkåne som  

efter sin uppstart 2005 har utvecklats till ett nätverk som under 

året arrangerade visningar på 13 orter. Publiksiffran för tre 

visningspaket med sammanlagt 31 visningar, var 1856 personer. 

Filmerna visades i såväl biografer som kulturhus, konsthallar, 

bibliotek och andra allmänna lokaler. Tyngdpunkten ligger på 

skåneproducerad film som gjort succé på till exempel internatio-

nella filmfestivaler. Medverkan av regissör/producent eller andra 

kringarrangemang kännetecknar programsättningen. Under 

året löpte även utvecklingsprojektet CineSkåne Publiken där fyra 

skånska biografer samarbetade kring att hitta ny publik till sina 

verksamheter. CineSkåne drivs gemensamt av Film i Skåne, Folkets 

bio Malmö och ABF Skåne, med stöd från Svenska Filminstitutet 

till CineSkåne Publiken.

För att bredda utbudet och öka tillgången till kvalitetsfilm 

samproducerar Film i Skåne filmfestivaler och filmevenemang  

i Skåne. Under året samproducerades Malmö Arab Film Festival 

(inklusive turné till Helsingborg, Kristianstad och Landskrona), 

International Female Film Festival i Malmö (turné till Båstad, 

Helsingborg, Lund och Skurup), Nordisk Panorama i Malmö med 

Nordisk Panorama Market och Nordisk Forum, Lund Arch Film 

Festival, Lilla Filmfestivalen i Båstad, Lund International Fantastic 

Film Festival (med arrangemang i Dalby och Malmö) samt Doc 

Lounge Malmö, Lund och Doc Lounge Network. Sammanlagt 

nådde dessa arrangemang en publik på 26 776 personer varav  

2 555 var barn och unga under 18 år. 

Film i Skånes samproduktioner visades inte bara i Skåne. Under 

året gick ett 20-tal titlar upp på 83 filmfestivaler över sex kon-

tinenter. Listan på titlar omfattade såväl debutdramat Hur man 

stoppar ett bröllop (regi Drazen Kuljanin), som dokumentären 

Pervert Park (regi Frida Barkfors och Lasse Barkfors), barnanima-

tionen Bara lite (regi Alicja Björk Jaworski) och lågbudget-sci-fi 

filmen LFO (regi Antonio Tublén). Totalt gick sju internationella 

festivalpriser och hedersomnämnanden till skånska samproduk-

tioner. Dessutom tilldelades Jenifer Malmqvist en guldbagge för 

Bästa kortfilm och Jan Troell tilldelades ett Lifetime Achievment 

av Film By the Sea, Nederländerna. Ett par independentdramer 

som producerats med extremt låg budget blev alltså festival- 

succéer (LFO och Hur man stoppar ett bröllop). LFO hamnade 

under en period som nr 5 på tittartoppen på Netflix och Hur 

man stoppar ett bröllop vann pris för bästa debutfilm på Warsaw 

International Film Festival. Även Pure Fictiondeltagarna Jenifer 

Malmqvist och Ninja Thyberg rönte stort festivalintresse med sina 

kortfilmer On Suffocation och Pleasure. 

Biografdistribution i stor skala fick dokumentären Tusen bitar i 

regi av Magnus Gertten och Stefan Berg (produktion Auto Images) 

och lockade under året fler än 120 000 besökare på bio. Filmen 

fick också biografdistribution i Norge, Danmark och Finland, 

vilket är mycket ovanligt för en dokumentärfilm. Tusen bitar fick 

också högsta kritikerbetyg av alla svenska filmer under året.

Ett demokratiskt perspektiv
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114 filmer
anmäldes i åldrarna 0-26 år 2014

PIXEL
SKÅNES FILMFESTIVAL

20
14 Vinnare av Pixel Talent Award de 3 senaste åren har även vunnit priser runt om
i världen. I bland annat:

Könsfördelning över regissörer av de 114 filmbidragen

&
Filmfestivalen i 
Cannes

Guldbaggegalan

30 68 16

= mixad 
födelning

74 000

Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell 
verksamhet per kommun i kronor och år

Antal kommuner totalt i Sverige som fick ta emot stödet 
i jämförelse med skånska kommuner

Andel stöd som gick till Skånska kommuner

24

6

Totalt

2011

37

6

Totalt

2012

37

5

Totalt

2013

35

4

Totalt

2014

25% 16% 13,5% 11,4%

FILMPEDAGOGISK 
VERKSAMHET I SKÅNE

Sverige har 290 kommuner, i Skåne finns 33 av dessa och här bor ca 13% av Sveriges befolkning
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Rörlig bild är en naturlig del av vardagen för de allra flesta 

unga både på fritiden och i skolan. Film är ett språk, och 

det handlar om att tillägna sig verktygen. Film i Skåne har 

därför under året varit i kontakt med de flesta skånska kom-

muner för att stimulera arbetet med ungas möjligheter att 

se, förstå och själva skapa film. Målet är förstås att alla unga 

i Skåne ska få tillgång till filmmediet.

Film i Skånes nätverk av frilansande film- och mediepedagoger  

bestod av 14 personer som sammanlagt genomförde 217 

workshops i 16 skånska kommuner. Totalt nådde man 3812 

personer. De flesta uppdragen utfördes inom Skapande skola – 

2014 gjordes 23 skånska filmansökningar till Skapande skola, 

vilket motsvarade samma antal kommuner. Pedagogerna 

utförde också kompetensutveckling av lärare samt projekt inom 

äldreomsorgen. 34 workshops hölls i Ystad Studios Film Camp, 

den pedagogiska studio som Film i Skåne driver i anslutning till 

Ystad Studios. I Film Camp genomfördes dessutom filmlägret 

Kulturkampen för fjärde året i rad i samarbete med ABF Skåne. 

21 ungdomar från hela Skåne deltog i lägret, och fick under en 

sommarvecka lära sig göra film från manus till färdig produkt.

Den mesta filmverksamheten för och med unga sker inom  

skolans ram, men det är också viktigt med möjligheter till 

fördjupning för unga med film som specialintresse, inte minst 

lokalt. Under året erbjöd 9 kulturskolor i Skåne film som tillval. 

När Popkollo arrangerade en Musikvideofabrik för unga tjejer 

mellan 12-18 år under Malmöfestivalen var Film i Skåne en av 

medarrangörerna. 

Film i Skåne samarrangerade tävlingen Noomaraton, en rikstäck-

ande lagtävling i att göra film på 24 timmar, där 13 skånska lag 

med tillsammans 50 personer fullföljde tävlingen och levererade 

en färdig film. Under hösten arrangerades en nätverksträff för 

unga filmintresserade i Skåne tillsammans med Malmö stad, 

FilmCentrum Syd, ABF Skåne och BoostHbg i FilmCentrums 

lokaler i Malmö. Syftet var att visa vilka insatser som görs för 

målgruppen, och ge de trettiotalet unga som var på plats möjlig-

het att träffa varandra och skapa egna samarbeten.

Pixel Skånes Filmfestival är Film i Skånes främsta verktyg  

för att lyfta intresset för ung film och inspirera unga filmare. 

Festivalen ägde rum 25-26 april i Ystad, och är dessutom urvals-

festival för de skånska bidragen till den nationella November- 

festivalen. Pixel fungerar som arena för nätverksbyggande mellan 

ung film och den mer etablerade filmbranschen, och innehöll 

såväl seminarier som filmvisning, pitch och tävling i olika klasser. 

Bland annat delades Pixel Talent Award – Sveriges tredje största 

kortfilmspris – ut till Hundvakten av Caroline Ingvarsson. Vinnar-

filmerna i klass 2 och 3 gick vidare till Novemberfestivalen och 

erhöll där flera priser. Parallellt pågick Pixel Junior för den yngsta 

kategorin under 16 år. Pixel arrangerades i samverkan med 

Ystads kommun med flera samarbetsparter. 

Film är ett språk
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Fakta
Kort fiktion, talangutveckling och mötesplatser:
Total Insats: 1 ,4 miljoner kr
Antal ansökningar: 67
Antal samproduktioner: 12
Antal utvecklingsinsatser: 10

Deltagare i talangutvecklingsprogrammet Pure Fiction 
2014/2015. Från vänster: Amanda Kernell, Maria Eriksson, 
Lovisa Sirén, Fanni Metelius och Jonna Nilsson.  
Saknas: Therese Ahlbeck och Emelie Lindblom. 
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Under året hade Film i Skåne 1 400 000 kr att investera 

i kort fiktion, talangutveckling och mötesplatser. Totalt 

genomfördes 12 samproduktioner samt utvecklades 10 

filmproduktioner. Programmet genomfördes för andra  

gången tillsammans med BoostHbg, och sammanlagt mot-

togs 67 ansökningar för kort fiktion och Programmet.

Film i Skåne fortsatte samverkan inom talangutveckling med 

BoostHbg i Helsingborg. Tillsammans stod man bakom stödet 

Stipendiet och utvecklingssatsningen Programmet. Programmet 

är skräddarsytt för kreatörer inom rörlig bild och transmedia, och 

innehöll workshops, individuell handledning och konsultation 

av externa experter. Film i Skåne och BoostHbg mottog också 

särskilda medel från Region Skåne för att utveckla området 

transmedia, och under hösten utlystes ett transmediaprogram 

som kommer att genomföras under 2015 och även innefattar 

samproduktionsmedel till transmedia.

Film i Skåne arrangerade kompetensutveckling för filmutbildning-

arna i Skåne i samverkan med FilmCentrum Syd och BoostHbg. 

En serie workshops avslutades med en filmpitch där filmeleverna 

fick presentera sina filmprojekt och vinnande bidrag mottog 

insatser från de olika parterna. Pixel Talent Award och Pixel Pitch 

var insatser som syftade till att optimera de skånska resurserna 

inom film, och samtidigt manifestera den skånska filmbranschen 

utåt. Aktörer inom skånsk filmbransch finansierade ett pris till en 

talangfull filmskapare, och nya filmskapare inledde långsiktiga 

samarbeten med etablerade produktionsbolag.

Film i Skåne och BoostHbg presenterade den framgångsrika 

skånska talangutvecklingen under Göteborg Internationella Film 

Festival, och medverkade även på festivalens kortfilmsmässa. 

Film i Skåne och Filmbasen/Film Stockholm ledde arbetet med  

kortfilmspitchen på Uppsala Talangdagar, den nationella talang- 

träff som ägde rum i samband med Uppsala Internationella kort-

filmsfestival. Talangdagarna erbjöd, förutom pitchen, kompetens-

utveckling och möten med viktiga branschaktörer.

Pure Fiction är ett utvecklingsprogram för kvinnliga regissörer 

som genomfördes för andra året av Film i Skåne, BoostHbg och 

Film Stockholm/Filmbasen med medel från Kulturdepartementet. 

Av 50 ansökningar valdes 7 deltagare ut, varav 3 från Skåne. 

Deltagarna erbjöds en rad olika insatser: Stipendiepengar, en 

dramaturg som följde projekten, specifika resurs- och konsult- 

insatser, workshops och regelbundna träffar. Syftet var att ge 

deltagarna en stabil grund att stå på inför produktionen av film  

i längre format, att utveckla ett stabilt branschnätverk samt ökad 

kompetens.

Film i Skåne inledde också samarbete med ett nordeuropeiskt 

nätverk kring talangutveckling, Screen Talent Europe. Partners  

i nätverket var organisationer i Danmark, Norge, Sverige,  

Färöarna och Irland. Nätverket syftar till att inleda samarbeten 

och nätverk för filmskapare från de olika länderna.

Att utveckla talang
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Fakta
LÅNG FIKTION OCH TV-SERIE
Total Insats: 16 miljoner kr
Antal ansökningar: 55
Antal genomförda inspelningar: 9

DOKUMENTÄR
Total insats: 2,7 miljoner kr
Antal ansökningar: 52
Beslutade samproduktionsinsatser: 17

Novellfilmen Över alla arter i regi av Jens 
Klevje och Fabian Nilsson (produktion Solid 
Entertainment) spelades in i Ystad Studios.  F
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Det skånska filmåret gick för högtryck och nådde rekord- 

nivåer vad gäller antalet genomförda produktioner. Vi såg en 

fantastisk bredd från de allra största TV-serier till biograffilm 

för de allra minsta; från stor bred dokumentär på bio till 

kortfilm med spets. Under året omsatte de filmer och TV- 

serier som Film i Skåne samproducerade 222 miljoner kronor, 

varav ca 78 miljoner kronor spenderades i Skåne. 

Två större TV-serier genomfördes samt en mindre riktad till 

barn. Bron 3 började sin inspelning liksom Wallander BBC, där 

Kenneth Branagh för fjärde gången gör Wallander för brittisk TV. 

Husvagnen spelades in av Way Creative och är slapstick-TV-serie 

för de minsta. 9 långfilmer genomfördes och flera av dem var 

barn- och ungdomsfilmer. Mint AB spelade in Cirkus Imago av 

Morgan Alling och Det borde finnas regler av Linda Maria Birbeck. 

Breidablick spelade in Unga Sophie Bell av Amanda Adolfsson och 

Way Creative gjorde Max Movie av Roberto Duarte. Vid sidan av 

barnfilmen gjordes också Yarden av Måns Månsson, av Anagram, 

Granny’s Dancing on the Table av Hanna Sköld, och den inter-

nationella samproduktionen False Witness med Filmlance som 

svenskt produktionsbolag. Dessutom genomfördes två lågbudget- 

inspelningar, Hur man stoppar ett bröllop av Drazen Kuljanin  

och Shelley av Ali Abbasi.

Bland dokumentärerna märks framför allt Tusen bitar av Stefan 

Berg och Magnus Gertten. Det gjordes också insatser i en rad 

större dokumentärer som beräknas ha premiär under 2015, 

bland annat Bikes vs Cars av Fredrik Gertten, Blodsystrar av Malin 

Andersson och Monalisa av Jessica Nettelbladt.  

Tillsammans med CPH:DOX, New Danish Screen och BoostHbg 

genomfördes andra omgången av Interregprojektet SWIM - 

Scandinavian World of Innovative Media. Projektet syftar till 

att utveckla och hitta nya vägar att finansiera och genomföra 

transmediaprojekt. Inom SWIM Lab utvecklades fem skånska och 

fem danska transmediaprojekt med sikte på pitch under forumet 

på CPH:DOX. 

Film i Skåne var huvudman för The Financing Forum for Kids 

Content som genomfördes för åttonde året i Malmö. Forumet är 

ett internationellt finansieringsforum för barn- och ungdomsfilm 

som äger rum samtidigt som Barn- och ungdomsfilmfestivalen 

BUFF i Malmö. Dessutom arrangerade Film i Skåne en nationell 

TV-seriepitch tillsammans med SVT Barn under BUFF. 

Film i Skåne medverkade även till fyra premiärer på samprodu-

cerade filmer: 24 mars – 10 000 Timmar i regi av Joachim Hedén 

på biograf Royal i Malmö, 25 augusti – Tusen bitar i regi av 

Magnus Gertten och Stefan Berg på Inkonst i Malmö, samt LFO 

i regi av Antonio Tublén och Från djupet av mitt hjärta i regi av 

Magnus Hedberg 28 september på Kino i Lund.

Film i Skåne var under året med och finansierade priset New 

Nordic Voices på festivalen Nordisk Panorama i Malmö. Tillsam-

mans med övriga filmproduktionscentra i landet och Svenska 

Filminstitutet finansierade Film i Skåne Anna-priset, instiftat av 

WIFT och UN Women Sverige.

Arbetet med att digitalisera Film i Skånes arkiv av samproducerad 

film fortsatte, och fram till och med 2014 har 121 filmer digitali-

serats.

Produktionsbesluten finns listade på filmiskane.se

Film som konst och näring
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Den europeiska organisationen för film- och TV-regissörer, FERA, 
förlade sitt årsmöte till Malmö i samband med Nordisk Panorama. 
Bland annat  besökte man Pepparholmen under sightseeingturen 
på tema Bron (TV-serien).
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Inspelning av film och TV i regionen har under året slagit alla 

rekord med BBC Wallander och Bron 3 i centrum. Stora delar 

av två danska långfilmer samt två TV-serier har också landat 

i Skåne. Förutom dessa har ett flertal kort- och novellfilmer  

spelats in och även ett stort antal bolag har valt Skåne som 

miljö i sina reklamfilmer. 

Det faktum att Oresund Film Commission (OFC) kan tillhanda-

hålla fri location scouting, matchmaking och annan service vid 

planering av inspelning, resulterade i cirka 50 dagars location 

scouting i Skåne. OFC tog emot gäster från Bulgarien, Schweiz, 

Tyskland, Indien, Irland, Storbritannien, USA, Danmark och andra 

delar av Sverige. Det i sin tur gav 90 inspelningsdagar av gästande 

filmproduktioner utan övrig investering från Film i Skåne. 

Ett arbete inleddes där en gemensam verktygslåda tas fram till 

kommunerna för att ytterligare underlätta för filmproduktioner 

och bidra till det ”filmvänliga” Skåne. Ett av de viktigaste verktygen 

vore att skapa någon typ av rabatter eller investeraravdrag för 

såväl utländska som inhemska filmproduktioner i Sverige och 

Skandinavien. Sådana ”tax incentives” finns i de flesta andra 

länder.

I samband med den nordiska kort- och dokumentärfilmsfestivalen 

Nordisk Panorama valde den europeiska organisationen för film- 

och TV-regissörer, FERA, att förlägga sitt årsmöte till Malmö. En 

avgörande faktor i sammanhanget var TV-serien Bron. Under 

Malmö Arab Film Festival (MAFF) genomfördes det första sam-

arbetet mellan Sweden Film Commission (där Film i Skåne/OFC 

är medlem) och Royal Film Commission of Jordan. Tio kvinnliga 

regissörer från Jordanien och Sverige arbetade tillsammans i en 

workshop på temat kvinnans roll i samhället. Svenska Institutet, 

Sweden Film Commission, MAFF och OFC gjorde också gemen-

sam sak under Dubai Film Festival i syfte att skapa samarbets-

projekt mellan den arabisktalande delen av världen och Skåne/

Sverige. OFC deltog även i Green Regio (inom det europeiska 

nätverket Cine Regio) som syftar till att skapa miljövänliga 

filminspelningar. De internationella kontakterna och uppdragen 

var under året många: Internationella filmfestivaler i Haugesund/

Norge, Berlin/Tyskland, New York/USA, Cannes/Frankrike, Dubai/

Förenade Arabemiraten. Locations Trade Show i Los Angeles/

USA, paneldeltagande vid Euroscreen i London/Storbritannien, 

seminarium i Bryssel/Belgien och möten om incitament för 

filminspelningar i Oslo/Norge. Under EUFCN:s årsmöte i Torino/

Italien blev vår skånske filmkommissionär Mikael Svensson vald 

till vice president. I Cannes hade den svenska montern 2600 

gäster från 68 olika länder. Intresset för Sverige och Skandinavien 

föranledde organisationen Scandinavian Locations att lägga till 

Talents & Stories i sin logotype för att visa att det inte bara är 

inspelningsplatserna som marknadsförs.

En viktig förutsättning för att spela in film i Skåne är Ystad Studios 

som drivs av Film i Skåne. Studion var fullbokad under hela året. 

Utöver detta genomfördes även arrangemang som Pixel Skånes 

filmfestival i studiolokalerna, samt togs emot studiebesök. I sam- 

arbete med Ystads kommun och Cineteket genomfördes 22 studio- 

visningar för bokade grupper. Totalt visades Ystad Studios för 

446 personer varav 89 var internationella besökare från Finland, 

Malta, Storbritannien, Spanien, Slovenien, Rumänien, Italien, 

Polen och Tyskland. Studion inrymmer även Ystad Studios Film 

Camp, se avsnittet ”Film är ett språk”.

Skåne är platsen
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”Skåne är Skandinaviens mest dynamiska filmregion där film ses som 

en viktig konst- och kommunikationsform, där en stark och omfattande 

filmproduktion utvecklar skånska kreatörer och bolag, attraherar na-

tionella och internationella filminvesteringar samt skapar uppmärk-

samhet som bidrar till att ur ett brett perspektiv stärka varumärket 

Skåne.” Så lyder Film i Skånes vision för verksamheten med sikte på 

2020.

I denna ryms såväl det filmkulturella uppdraget som huvudsakligen finan-

sieras av Kulturnämnden Region Skåne, som tillväxtuppdraget genom film-

produktion; i huvudsak finansierat av Film i Skånes ägare Business Region 

Skåne och det statliga Filmavtalet där Film i Skåne var en part via Näverket 

för Regionala Filmproduktionscenter (fokus barn- och ungdomsfilm). Båda 

uppdragen finns beskrivna i Film i Skånes ägardirektiv: ”Film i Skåne AB ska 

i samverkan med Skånes kommuner, näringsliv och andra relevanta aktörer 

främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, delta i sampro-

duktion av film samt attrahera filmproduktion till Skåne. Detta ska ske ge-

nom konsultativ verksamhet, samproduktion av filmkulturella arrangemang, 

filmkommissionsarbete, filmstudiodrift, samt investering i filmproduktion 

som genomförs i Skåne eller produceras av skånska produktionsbolag. 

Bolaget ska därvid vårda varumärket Skåne så att det övergripande målet 

att stärka marknadsföringen av Skåne uppnås.”

I Kulturnämndens villkor för verksamhetsbidrag 2014 angavs att Film i 

Skåne ska:

- prioritera verksamhet för barn och unga genom att vara en resurs för 

 kommunerna avseende filmpedagogisk verksamhet samt andra insatser 

 för barn och unga

- arbeta för mötesplatser och kompetensutveckling inom det filmkulturella 

 området 

- arbeta för visning och spridning av film i hela regionen

- arbeta för en ung talangutveckling i Skåne

- verka för en god samverkan inom det filmkulturella området i Skåne

Ekonomiskt utfall 2014

INTÄKTER 38 243 tkr

Verksamhetsbidrag 6 574 tkr
Kultur Skåne 5 215 tkr
Svenska Filminstitutet 1 359 tkr

Övriga intäkter 31 669 tkr
Business Region Skåne 22 200 tkr
Regionstyrelsen 3 000 tkr
Film Barn och unga 91 tkr
Visning/Spridning 178 tkr
Produktion 3 830 tkr
Ystad Studios 1 468 tkr
Oresund Film Commission 78 tkr
SWIM 824 tkr

KOSTNADER -38 243 tkr
Personal/ledning/styrelse -6 111 tkr
Kansli -1 974 tkr

- Lokal -744 tkr
- Administration m m -1 230 t kr

Film Barn och Unga -256 tkr
- Ystad Studios Film Camp -173 tkr
- Övriga verksamhetskostnader - 83 tkr

Visning/Spridning -1 901 tkr
- Samarr. inkl projektpersonal - 1 623 tkr
- Spridning -100 tkr
- Övriga verksamhetskostnader -178 t kr    

Produktion -24 782 tkr
- Kortfilm/Talangutveckling -1 441 tkr
- Dokumentär -2 655 tkr
- Långfilm -15 952 tkr
- Filmavtalskostnad -2 550 tkr
- Branschevenemang/mötesplatser -1 532 tkr
- Övriga verksamhetskostnader -652 tkr

Ystad Studios -1 746 tkr
- Lokal -1 274 tkr
- Övriga verksamhetskostnader -472 tkr

Oresund  Film Commission -567 tkr
- Lokal -49 tkr
- Övriga verksamhetskostnader -518 tkr

SWIM/Transmedia Interregprojekt -883 tkr
Avskrivning/finansnetto/skatt -38 tkr

Resultat efter finansiella poster -15 tkr

Uppdrag och finansiering
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Film i Skånes styrelse 2014. 

Från vänster: Martin Sörnäs, novemberfilm, Lennart Ström, Auto Images, Anna Nordström Carlsson, FEW, ordförande,  

Anna Boreson, Malmö högskola, Hannes Holm, regissör. 
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Film i Skåne
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad
0411–55 87 50
info@filmiskane.se
filmiskane.se

PIXEL Skånes Filmfestival genomfördes 
2014 i Ystad Studios.
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