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TIDSPLAN

• Första utkast av strategin klar 30 maj 

• Förslag på strategi klar 1 aug 

• Beslut ang. förslag i de båda utskotten (extramöte i början av aug) 

• Remisstid regionerna aug – okt 

• Beslut i Regionala utvecklingsutskottet 18 nov 

• Beslut i Kulturutskottet 25 nov 

• Beslut i styrelsen 8 dec



UPPDRAGET
BAKGRUND OCH SYFTE

• Strategin ska definiera en gemensam väg för att utveckla 
Sydsveriges position och bana väg för att stärka 
förutsättningarna för ökad audiovisuell produktion 

• Ringa in vision, målsättningar och strategiska insatsområden  

• Förutsättningar som behöver utvecklas och möjliga 
samverkansmodeller för ökad produktion 

• Tar avstamp i den sydsvenska filmutredningen ”Film och TV-
produktion som tillväxtmotor i Sydsverige”



UPPDRAGET
AVGRÄNSNINGAR OCH INRIKTNING 

• Vision och målsättningar 10 år, målsättningar under varje 
insatsområde med fokus på de kommande 5 åren 

• Audiovisuell produktion - film- och tv-produktion oavsett format 
och visningsfönster och öppnar även upp för strategiska synergier. 

• Målgrupp för strategin är film- och audiovisuella verksamheter 

• Horisontella perspektiv - hållbarhet, grön produktion och 
tvärsektoriella utblickar 

• Filmkulturell verksamhet, exempelvis filmpedagogik och 
visningsfrågor, en indirekt framgångsfaktor för stärkt produktion



VISION OCH STRATEGINS MÅL

• Vision och övergripande målsättningar ligger till grund för 
strategins inriktning och insatsområden  

• Perspektivet - vi bygger en ny helhet där de sydsvenska 
regionerna samverkar efter var och ens förutsättningar 

• Sydsverige som en enad röst och region på området film och 
audiovisuell produktion - både vad det gäller samverkan 
internt mellan regionerna, och att stärka det sydsvenska 
varumärket utåt 

2023-2033



• Marknadsföra Sydsverige och underlätta för produktioner 

• Utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande arbetsmarknad  

• Konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger 

• Stöd till affärsutveckling och finansiering av produktion 

INSATSOMRÅDEN
STRATEGISKA PRIORITERINGAR 2023–2028



Marknadsföra Sydsverige och underlätta 
för produktioner

• Bron mellan en produktion och de lokala och regionala resurserna 

• Stärka strukturer, noder och mottagarsystem för att facilitera och 
underlätta för inkommande produktioner 

• Marknadsföring av Sydsverige som nav för produktion 

• Strategiska satsningar inom destinationsutveckling för att stärka 
det sydsvenska varumärket 

• En utveckling av arbetet inom Southern Sweden Film Commission 

FILMKOMMISSION

Foto: Visit Småland



Utbildning och kompetensförsörjning på 
en dynamisk och växande arbetsmarknad 

• Sydsverige som en gemensam arbetsmarknad för yrkesarbetande 
inom audiovisuell produktion 

• Nyckelfråga för att vara attraktiv för de audiovisuella branscherna 

• Stärka tillgång, samordning och spets av relevanta utbildningar 

• Samverka med Yrkesnämnden för Film & TV för att säkra tillgång 
till kvalificerad personal och kontaktvägar för att samordna 
kompetensen 

• Även konstnärliga utbildningar av betydelse för det sydsvenska 
produktionslandskapet 

Foto: Skurup Folkhögskola Filmlinjen



Konstnärlig utveckling och starka 
strukturer för talanger

• Långsiktig talangutveckling är avgörande för ett hållbart 
sydsvenskt produktionslandskap 

• Främja återväxt och nya generationer som bygger grunden med 
berättelser om och från Sydsverige 

• Bidrar till att utveckla och bibehålla konstnärlig kompetens i 
regionen 

• Stärker etableringspotential för professionella bolag  

• Dra nytta av varandras förutsättningar genom samverkan för att 
bidra till en starkare helhet inom talangutvecklingen

Foto: Nattljus (Jasmin Kooijman)



Stöd till affärsutveckling och finansiering 
av produktion

• Affärsutveckling för regionala professionella aktörer i en 
föränderlig audiovisuell bransch 

• Attraktiva och utvecklande mötesplatser och forum för 
sydsvenska kreatörer, bolag och yrkesverksamma 

• En nyckelfaktor för att stärka förutsättningar för ökad 
sydsvensk audiovisuell produktion är att öka tillgången på 
finansieringskapital 

• Utveckling av en sydsvensk modell

Foto: Carl Film Forum



En interregional finansiering av professionell produktion binder ihop helheten bland annat 
genom:  

• Att stärka det sydsvenska varumärkets attraktivitet och locka produktioner hit 

• Att stärka relevansen för utbildningar inom film och audivisuell produktion i regionen  

• Att bidra till en kontinuitet och hållbar arbetsmarknad för yrkesarbetande och bolag 

• Att bidra till ökad tillväxt och arbetstillfällen när fler produktioner genomförs i 
Sydsverige, både inom KKN men också andra branscher 

• Att möjliggöra för kreativa talanger att utvecklas, leva och verka långsiktigt

EN SYDSVENSK FINANSIERINGSMODELL



• Alla strategins insatsområden har tillgängliga strukturer - utom finansieringen 

• En sydsvensk modell för samfinansiering av professionell produktion  

• Ambitionen har varit att arbeta fram en flexibel och trygg modell  

• Flexibel genom att den inte utgår från att alla regioner måste förbinda sig till att 
investera 

• Trygg genom att de regioner som investerar ska vara säkra på att insatsen gynnar den 
egna regionen - tydliga lokaliseringsvillkor 

• Viktigt med tydlighet och enkelhet gentemot bransch och produktionsbolag - utgå från 
Film i Skånes kompetens och administration

EN SYDSVENSK FINANSIERINGSMODELL



• De regioner med ambition att investera i samproduktion avsätter ett kapital med 
lokaliseringsvillkor (dvs pengarna ska spenderas i den region de kommer från) 

• Det skapas ett ”Sydsvenskt program” som ett särskilt projekt hos Film i Skåne 

• Investering aktiveras endast när programmet kopplar samman den regionala insatsen 
med en faktisk produktion som tydligt redovisar hur pengarna ska spenderas i den region 
där de kommer ifrån 

• Efter beslut om att fördela stöd - då sker investeringen från regionen  

• Uppdrag att slussa produktioner mot och marknadsföra det sydsvenska programmet på 
respektive region samt Film i Skåne 

EN SYDSVENSK FINANSIERINGSMODELL
HUR?



• Styrkan är att det stärker förutsättningarna för ökad produktion, erbjuder en trygg modell 
där ingen insats görs förrän det är kopplat till en faktisk produktion, tillvaratar befintlig 
kompetens, erbjuder tydlighet gentemot branschen (ett ställe att ansöka från), stärker 
samverkansstrukturer som kommer alla regioner till gagn 

• Svagheten är att om investeringarna inte sker kontinuerligt och i längden av alltför få 
regioner så kan effekten totalt upplevas som mindre än förväntad 

• Bland möjligheterna finns att om konstruktionen av ett sydsvensk modell visar sig fungera 
bra, så är det enkelt att expandera volymer genom ökade regionala satsningar  

• Det finns ett möjligt hot i svårighet att lokalisera produktion till regioner där 
infrastrukturen är svag -  helheten av arbetet stärker dock hela Sydsverige här

RISKANALYS

EN SYDSVENSK FINANSIERINGSMODELL



MODELL FÖR SAMVERKAN

• En modell med olika nivåer av omfattning och samverkan - 
en ”trappstegsmodell” där varje region bidrar till arbetet 
efter var och ens förutsättningar 

• Varje trappsteg indikerar en ambitionsnivå och inte en 
uppställning av specifika insatser  

• Varje region får inom ramarna för strategin utveckla sin egen 
kompetens och sin ”spets” - men som i samverkan bidrar till 
ett starkare Sydsverige i sin helhet  

• Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

NIVÅER AV SAMVERKAN



MODELL FÖR SAMVERKAN
NIVÅER AV SAMVERKAN

Nivåer för regionerna att gå in i arbetet med samverkansarbete 
med produktion (utkast på formuleringar):  

• Nivå 1. Bygger grunden och deltar i det gemensamma 
samverkansarbetet 

• Nivå 2. Utvecklar strategiskt förutsättningar för produktion 
inom utvalda områden 

• Nivå 3. Stärker kapaciteten på flertalet områden för att skapa 
regionalt nav för produktion



MODELL FÖR SAMVERKAN

• Southern Sweden Film Commission en nyckelaktör för samordningen 
av den sydsvenska samverkan inom produktion - befintlig struktur där 
Sydsverige står som varumärke och avsändare. Stärka befintlig 
verksamhet samt föreslås utökat uppdrag att även arbeta med 
kompetensförsörjning, utbildningsfrågor och affärsutveckling  

• Fortsatt och stärkt samverkan med konsulenter och utvecklare i  
arbetsgrupp för talang och konstnärlig utveckling inom RSS Filmkultur  

• Den sydsvenska samfinansieringsmodellen utgår från Film i Skånes 
struktur och administration tillsammans med ett sydsvenskt råd från 
den eller de regioner som vill investera

ORGANISATION



PROCESS

• Löpande rapportering till kulturutskottet och regionala 
utvecklingsutskottet 

• Ambitionen är att strategins vision och målsättningar ska vara nära 
den operativa verkligheten och bygga på befintliga strukturer 

• Utgångspunkt - varje region kan vara en del i att bidra till arbetet efter 
var och ens förutsättningar 

• Utmaningar - ett stort upptagningsområde med sex regioner och 77 
kommuner. Finns ingen tidigare motsvarighet. Behov av ett stort 
kunskapsunderlag. 

• Ett första utkast av strategin är klar i slutet av maj



HANDLINGSPLAN

• För att lägga en operativ riktning i samverkan så behöver 

arbetet fortsätta med att ta fram en handlingsplan 

kopplad till strategin  

• Detta arbete bör ta vid under 2023 


