
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet 
 
Film i Skåne främjar filmverksamhet och tillväxt av den audiovisuella näringen  
i Skåne.  
 
Detta sker genom konsultation inom filmpedagogik, visning och filmproduktion, 
samproduktion av filmkulturella arrangemang, investering i filmproduktion, drift och 
uthyrning av Ystad Studios samt filmkommissionsarbete genom Southern Sweden 
Film Commission 
 
Uppdrag 
 
Film i Skåne arbetar utifrån två uppdrag: 
- Främjande av filmkulturell verksamhet; i huvudsak finansierat av Kulturnämnden, 

Region Skåne. 
- Tillväxt i Skåne genom filmproduktion; i huvudsak finansierat av Film i Skånes 

ägare Business Region Skåne genom uppdragsersättning, 
-  
Ur 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 samproduktion 
av film samt attrahera filmproduktion till Skåne. Detta ska ske genom konsultativ verksam-
het, samproduktion av filmkulturella arrangemang, filmkommissionsarbete, filmstudiodrift, 
samt investering i filmproduktion som genomförs i Skåne eller produceras av skånska pro-
duktionsbolag. Bolaget ska därvid vårda  
varumärket ‘Skåne’ så att det övergripande målet att stärka marknadsföringen av Skåne 
uppnås.”  
 
I Kulturnämndens villkor för verksamhetsbidrag 2017 anges att Film i Skåne ska: 

-  aktivt delta i det regionala utvecklingsarbetet i enlighet med strategi och handlingsplan 
 för film och rörlig bild   
-  arbeta för visning och spridning av film i hela Skåne 
- verka för samverkan och  strategiska partnerskap för utveckling av film och rörlig bild   
- verka för talangutveckling och kompetensförsörjning för utveckling av film och rörlig 
 bild   

-  prioritera verksamhet för, med och av barn och unga samt vara en stödstruktur inom 
 detta för bland annat de skånska kommunerna.   

 
Som del av Business Region Skåne AB arbetar Film i Skåne AB utifrån den övergri-
pande visionen att ” Business Region Skånes långsiktiga och hållbara* arbete ska leda till 
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att Skåne uppfattas som den mest dynamiska, innovativa och framgångsrika regionen i norra 
Europa inom turism, event, investeringar och filmindustri. 
*) Hållbarhet definieras i alla tre perspektiven. Ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 
 

 
För att uppnå detta har Film i Skåne formulerat 14 strategiska mål 
som kan sammanfattas i att film skall ses som en viktig konst- och kommunikations-
form i Skåne, men också att vi har en stark skånsk filmbransch och att filmprodukt-
ionen attraherar såväl nationellt och internationellt kapital som uppmärksamhet till 
Skåne . Verksamheten skall därvid präglas av öppenhet, tillgänglighet, samverkan 
och en strävan efter ”rätt insats till rätt mottagare”. Kärnan i allt arbete kan sägas 
vara ”utveckling av partners, processer, modeller och koncept”. Förutom kostnadsef-
fektivitet och ekonomisk balans så behöver resurserna vara tillräckliga  
för att de strategiska målen skall kunna nås. 

 

Nationella och internationella 
filminvesteringar attraheras till 

Skåne
En stark regional 

filmbransch
Nationell och Internationell  
uppmärksamhet för skånsk 

film

Film är en viktig konst -och 
kommunikationsform i 

Skåne

Tillgänglighet och öppenhet Verka genom samverkan Rätt insats till rätt mottagare

Ekonomi i balans Kostnadseffektiv 
verksamhet

Tillräckliga resurser för 
att nå  strategiska mål

Delaktighet Systematisk 
kompetensutveckling

Likabehandling

Utveckling av partners, 
processer, modeller och 
koncept

Intressent
perspektiv

Process/
verksamhets

perspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Medarbetarperspektiv

Utvecklingsperspektiv
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Nationella och internationella 
filminvesteringar attraheras till 

Skåne
En stark regional 

filmbransch
Nationell och Internationell  
uppmärksamhet för skånsk 

film

Film är en viktig konst -och 
kommuinikationsform i 

Skåne

Intressent
perspektiv

- Filmproduktionsverksamheten attraherar betydande nationella och internationella investeringar till Skåne   

-  En tillräcklig mängd film spelas in/produceras i Skåne för att regionala bolag, talang och tjänster ska utvecklas.

-Tryggad kompetensförsörjning i Skåne                                                                           
-Tillflöde av nya talanger genom bred bas av erbjudanden och mottagande                                                                                     

 - Skånska kreatörer, produktionsbolag och filmprojekt får positiv uppmärksamhet nationellt och internationellt        

Framgångsfaktorer
Vad menar vi ?

- Starka bolag och kreatörer med omfattande professionell produktion

- Nationell och internationell exponering av regionen

- Film är ett modersmål, Det är en demokratisk rättighet att lära sig förstå och uttrycka sig med rörlig bild
-Film betraktas som konst och kultur - ökat offentligt engagemang från stat, region, kommun 

STRATEGISKA MÅL

Tillgänglighet och öppenhet Verka genom samverkan Rätt insats till rätt mottagare

Process/
verksamhets

perspektiv

- Film i Skåne identifierar och engagerar andra aktörer för att bidra till gemensam nytta

Framgångsfaktorer
Vad menar vi ?

- Systematisk projekthantering / rimliga handläggningstider
- Film i Skåne upplevs som transparent, öppet och tillgängligt  

- Samtliga aktiviteter sker i samverkan med andra aktörer 

- Maximerar den regionala nyttan av våra insatser utifrån ett helhetsperspektiv
-tar ett helhetsperspektiv och regionalt ansvar

STRATEGISKA MÅL
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Ekonomi i balans Kostnadseffektiv 
verksamhet

Tillräckliga resurser för 
att nå  strategiska mål

Ekonomiskt perspektiv

- Optimal resursanvändning
- Kostnadsmedvetna medarbetare

- Uppföljningsprocesser som ger adekvata beslutsunderlag

Framgångsfaktorer
Vad menar vi ?

- Kunskap och analys om ekonomiska behov för att uppnå strategiska mål

STRATEGISKA MÅL

Systematisk 
kompetensutveckling

LikabehandlingMedarbetarperspektiv Delaktighet

- Medarbetarna upplever sig likabehandlade på arbetsplatsen 

Framgångsfaktorer
Vad menar vi ?

- Medarbetarna är involverad i utformningen av mål och budget för verksamheten

- Det finns en kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare
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Verksamhetsövergripande 
 
Film i Skåne ägs av och ingår sedan 2009 i koncernen Business Region Skåne AB 
tillsammans med Tourism in Skåne, Event in Skåne och Invest in Skåne.  
Koncernens huvuduppdrag är att stärka det skånska näringslivet, attrahera kapital 
och besökare till regionen och skapa uppmärksamhet för Skåne i världen. 
Koncernen ägs till 85% av Region Skånes ägarbolag Region Skåne Holding AB och 
till 15% av kommunförbundet Skåne. 
 
Sedan 2015 arbetar Film i Skåne utifrån den regionala strategin för film och rörlig 
bild som Region Skånes kulturnämnd och Regionala utvecklingsnämnd fattade be-
slut om för perioden 2015-2020. Strategin omfattar samtliga delar av Film i Skånes 
verksamhet och Film i Skånes mål kring såväl stärkt näringsliv och tillväxt i Skåne 
som de filmkulturella målen om tillgänglighet och demokrati. 
 
Tillsammans med Film i Väst, Filmpool Nord och Filmregion Stockholm-Mälardalen 
driver Film i Skåne Sweden Film Commission. Den fungerar dels som en ingång för 
internationella projekt till regionernas filmkommissioner men också som en nationell 
samtalspartner i förhållande till aktörer som t e x Nämnden för Sverigefrämjande i 
utlandet. 
 
Film i Skåne är också medlem i CineRegio, som är en intresseorganisation för  
europeiska filmfonder och är värd för organisationen under perioden 2016-2018 och 
härbärgerar dess kansli på Film i Skånes Malmökontor. 
Inom ramen för CineRegio driver Film i Skåne nätverken: 

- KidsRegio tillsammans med  bl a Mitteldeutsche Medienförderung i Leipzig. 
KidsRegio syftar till att utveckla den europeiska barnfilmen. 

Utveckling av partners, 
processer, modeller och 
koncept

Utvecklingsperspektiv

-Film i Skåne initierar och stödjer utvecklingsprojekt tillsammans med producenter, 
kommuner, biografidkare, distributörer och andra aktörer inom det skånska filmlivet.

- Kompetensutveckling inom området för film/mediepedagogik och konkretion i arbetet

Framgångsfaktorer
Vad menar vi ?

- Film i Skåne bidrar till att professionalisera samverkansformer och affärsmodeller

- Film i Skåne bidrar till att utveckla strategiskt viktiga mötesplatser för filmen                                                                                          

- Film i Skåne bidrar till att utveckla talanger inom filmområdet

STRATEGISKA MÅL
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- DocuRegio, som är ett nätverk för kunskapsutbyte mellan regionala dokumen-
tärfilmskonsulenter i Europa. 
- Samt deltar i arbetet med GreenRegio som syftar till att stimulera och förbättra 
miljöarbetet inom filmproduktionsverksamheten. 

 
Film i Skåne är också drivande i nätverket Screen Talent Europe som är ett samar-
bete mellan filmorganisationer i Sverige, Norge, Danmark, England, Tyskland, Ir-
land och Frankrike som syftar till att utveckla filmare och stödja internationellt sam-
arbete dem emellan. 
 
 
Övergripande regionala samarbeten 
 
Ystads kommun stödjer genom sin medverkan i Ystad-Österlen Filmfond Film i 
Skåne genom att delta i finansieringen av enskilda filmprojekt som genomförs i 
Ystadsområdet, men också genom engagemang i filmfestivalen Pixel. Under 2017 
utvecklar Film i Skåne och Ystad samarbetet mellan Ystad Studios Film Camp och 
Cineteket, Ystad kommuns besökscenter för film. 
Film i Skånes huvudkontor finns sedan hösten 2006 i Ystad och sedan hösten 2007 
finns även ett kontor för kort- och dokumentärfilm i Malmö  - där de flesta skånska 
kort- och dokumentärfilmare bor, och där ett par av landets filmproduktionsbolag 
specialiserade på dokumentärfilm etablerats. Sedan november 2014 har Film i Skåne 
lokaler ovanför Malmös nya biograf Panora på Friisgatan 19. Panora drivs av Folkets 
Bio / Malmö. Under 2015 samverkar Film i Skåne med Folkets Bio om utvecklingen 
av en digital distributionsplattform inom biografnätverket CineSkåne 
 
I Malmö finns också FilmCentrum Syd som Film i Skåne har ett mångårigt samar-
bete med kring teknikinsatser i filmprojekt.  
 
Sedan flera år samarbetar Film i Skåne också med Helsingborgs stad kring ungas 
filmskapande. Under senare delen av 2008 startade Helsingborg ett regionalt center 
för talangutveckling inom “rörlig-bildområdet”, Boost Hbg, som Film i Skåne genom 
sin konsulent för talangutveckling har samverkat med kring den regionala talangut-
vecklingen. Sedan 2014 har Film i Skåne och BoostHbg också fått finansiering från 
Kultur Skåne för att samverka kring insatser inom transmediaområdet. 
 
2006 övertog Film i Skåne den svenska delen av Oresund Film Commission från  
Region Skåne. Film i Skåne var med och initierade verksamheten 2003, och i tre år 
drevs projektet inom ramen för Interreg 3a med Position Skåne som svensk huvud-
man och Copenhagen Capacity som dansk huvudman. 2013 startades Copenhagen 
Film Fund som ett projekt med syftet att attrahera internationella filmproduktioner 
till Köpenhamnsområdet och under 2015 övergick den danska delen av Oresund 
Film Commission till att bli en del av Cph FF och fr o m 2016 går den under namnet 
Film Greater Copenhagen. Film kommissionsdelen som ligger under Film i Skåne 
bytte samtidigt namn till Southern Sweden Film Commission. 
 
Film i Skåne samverkar med Malmö stad och Filmkontakt Nord i produktionen av 
Nordisk Panorama- den nordiska kort-och dokumentärfilmsfestivalen och är huvud-
finansiär av The Financing Forum for Kids Content som samlar europeiska finansiä-
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rer för film och TV-serier för barn och unga och låter de möta nya projekt som är i 
behov av finansiering. Forumet äger rum i mars samtidigt med barn- och ungdoms-
filmfestivalen Buff i Malmö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänster 
 
Tjänster 2017     Avdelning 
 
vd       1.0 KANSLI  
stf Verksamhetsansvarig   1.0  KANSLI  
Administratör     1.0 KANSLI 
konsulent Film- och mediepedagogik  2.0 FILM BARN/UNGA  
produktionschef     1.0  PRODUKTION 
konsulent dokumentärfilm   1.0 PRODUKTION 
konsulent Kortfilm och talangutveckling 1.0 PRODUKTION  
produktionskoordinator    1,0 PRODUKTION 
koordinator Ystad Studios    1.0 YSTAD STUDIOS  
filmkommissionär    1.0 S.S FILM COMMISSION 
 
Utöver dessa tjänster finns ett flertal personer projektanställda för särskilda aktivite-
ter under året. 
 
KANSLI 
 
Information/Marknadsföring 
 
För att kommunicera med olika målgrupper arbetar Film i Skåne med fem olika 
hemsidor: 
-Film i Skåne.se: övergripande organisationsinformation, nyheter, filmarbetarregister 
och länkar till andra delar av filmverksamheten. 
- Pixel –Skånes filmfestival: om tävlingen, skicka in bidrag mm 
- The Financing forum for Kids Content, arrangemangspecifik hemsida 
- ansökningsportalen.se, gemensam ansökningsportal för Film i Skåne och Boost 
Hbg för samtliga insatser. 
Film i Skåne, Ystad Studios och Pixel finns i likhet med några andra arrangemang 
som Film i Skåne samproducerar även på sociala medier som t ex facebook. 
På Film i Skånes hemsida kan man också prenumerera på fyra olika elektroniska 
nyhetsbrev: Visning/Spridning, Produktion, Film Barn Unga och pressmeddelande. 
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FILM BARN OCH UNGA 
 
Strategiska mål: 
- Film betraktas som en viktig konst- och kommunikationsform 
- Utveckling av partners, processer, modeller och koncept 
 
Verksamhet: 
• Förankra de filmpedagogiska frågorna i kommunerna 
• Stödja kommunernas arbete med skolbio och annan filmpedagogisk verksamhet,  

t ex inom ramen för Skapande skola 
• Stödja nätverk av verksamma filmpedagoger i Skåne genom att arrangera kompe-

tensutveckling och via Film i Skånes hemsida marknadsföra deras tjänster 
• Arrangera nätverksträffar och kompetensutveckling för skolbioansvariga och film-

/mediepedagoger i de skånska kommunerna 
• Vidareutveckla Ystad Studios Film Camp 
• Vidareutveckla Pixel - Skånes filmfestival 
 
Konsulenten för Film- och mediepedagogik arbetar med att förankra de filmpedago-
giska frågorna i kommunerna och stödja deras arbete med skolbio och annan filmpe-
dagogisk verksamhet. Konsulenten ska också stödja nätverket av frilansande filmpe-
dagoger i Skåne genom att arrangera kompetensutveckling och via Film i Skånes 
hemsida marknadsföra deras tjänster, liksom arrangera nätverksträffar och kompe-
tensutveckling för skolbioansvariga och filmpedagoger i de skånska kommunerna. 
Film i Skånes filmpedagogiska utvecklingsansvar ledde fram till att man 2009  
skapade Ystad Studios Film Camp som en del av verksamheten i Ystad Studios.  
Syftet var att skapa en arena för ett fördjupat filmpedagogiskt arbete där skolklasser 
och andra grupper kan boka in sig för att under handledning arbeta med pedagogiska 
koncept på olika nivåer och med olika innehåll. Film i Skånes nätverk för frilansande 
filmpedagoger får kontinuerlig fortbildning för arbete i Ystad Studios Film Camp.  
Under  2017 kommer Film i Skåne och Cineteket, Ystads kommun, att gemensamt 
utveckla Ystad Studios Visitor Center där såväl Film i Skånes filmpedagogiska delar 
som Ystad kommuns besöksdelar kommer att ingå. 
 
Skolbio - Film i skolan 
Film i Skånes stöd till skolbio i Skåne består av: 
• Nätverksträffar med filmvisningar, diskussion och information.  
• Film-i-skolan-dag med filmvisningar och kompetensutveckling. 
• Rådgivning till kommuner som önskar driva skolbio eller filmrelaterade projekt 

inom Skapande skola. 
 
Filmpedagognätverk 
Sedan 2006 har inriktningen på att serva skolorna med filmpedagogik bestått i att 
engagera frilansande pedagoger som fungerar som självständiga uppdragstagare 
gentemot beställaren. Film i Skåne marknadsför pedagogernas tjänster via hemsidan, 
anordnar kontinuerlig kompetensutveckling, samt förmedlar uppdrag ut till nätverket. 
Film i Skåne driver också ett nätverk för kommunanställda mediepedagoger samt 
anställda vid AV-centraler, IT-enheter eller motsvarande, där träffar och kompetens-
utvecklingsinsatser ingår. 
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VISNING-SPRIDNING 
 
Strategiska mål: 
- Film betraktas som en viktig konst- och kommunikationsform 
- Nationell och internationell uppmärksamhet för skånsk film 
- Utveckling av partners, processer, modeller och koncept 
 
Verksamhet: 
• Konsultation inom visning samt spridning/distribution av regionalt  

samproducerad film. 
• Samproduktion av filmkultur. Film i Skåne fungerar sedan år 2000 som regionens 

handläggare av och stödgivare till filmkulturella arrangemang i Skåne.  
 
 

Verksamheten syftar till att stärka Skånes filmkulturella profil, också nationellt och 
internationellt, att stimulera kommunernas filmliv, att ur ett demokratiskt perspektiv 
väsentligt bredda filmutbudet för allmänheten, samt att skapa flera visningsfönster 
för s k värdefull film. 
 
Bland de festivaler och visningsarrangemang som Film i Skåne samarrangerar är 
Nordisk Panorama och Pixel också uttalade branschevenemang. Nordisk Panorama, 
som fr o m 2014 är permanent placerad i Malmö, är den centrala mötesplatsen för 
den nordiska dokumentärfilmen och viktig för finansieringen av nya dokumentär-
filmsprojekt. Nordisk Panorama drivs av Filmkontakt Nord tillsammans med Malmö 
stad och Film i Skåne.  
Pixel-Skånes filmfestival är mötesplatsen för de unga filmskaparna i Skåne. 
Den fungerar både som ett visningsfönster för skånsk film och regional deltävling 
med uttagning till den nationella Novemberfestivalen. Här stimuleras mötet mellan 
professionella och talanger genom pitchar och seminarier. 
 
Konsultation inom spridning/distribution 
Film i Skåne har sedan 1995 givit stöd till och samproducerat ett stort antal kort- och 
dokumentärfilmer. Flera har rönt framgångar och prisats både i Sverige och interna-
tionellt. Eftersom distributionen av kort- och dokumentärfilm inte är kommersiellt 
lönsam och därför inte intressant för etablerade distributörer, och Svenska Filminsti-
tutet enbart kan åta sig att arbeta med ett fåtal filmer, så finns det ett stort behov av 
att kunna hjälpa filmarna och deras filmer att nå ut till en publik. Dels handlar det om 
arbetet med att få ut filmerna till festivaler i Sverige och utomlands, dels att hitta nya 
visningsmöjligheter genom samarbeten med olika aktörer såsom kommuner, biblio-
tek och biografidkare, men också via nya visningsfönster som uppstår i olika TV- 
kanaler, bredbandstjänster och på internetsajter. Mestadels handlar denna insats om 
ren konsultation. 
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PRODUKTION 
 
Strategiska mål: 

- En stark regional filmbransch 
- Nationella och internationella filminvesteringar attraheras till Skåne 
- Utveckling av partners, processer, modeller och koncept 

 
Verksamhet: 
• Samproduktion av film 
• Projektutveckling 
• Talangutveckling 
• Utveckling av strategiska mötesplatser för film 
 
Produktionsverksamheten innefattar samproduktion av film, såväl lång som kort,  
fiktiv eller dokumentär, för biograf och TV-visning. Även manus/projektutveckling 
ingår i verksamheten. Projektutvecklingsinsatser görs i syfte att stärka de regionala 
bolagens möjligheter att få fram starka filmprojekt och därigenom öka möjligheten 
att få dem regionalt producerade. Vid beslut om vilka projekt Film i Skåne ska gå in i 
med utvecklingsinsatser, beaktas särskilt andelen kvinnor i regi, manus eller produ-
cent-funktion. 
Produktionsavdelningen består av en chef med ansvar för Malmökontoret och 
samproduktion av långfilm/TV-serier och dokumentärfilm samt en konsulent med 
ansvar för talangutveckling och kort fiktion. Talangutvecklingen genomförs i sam-
arbete med Boost Hbg och består av samproduktionsmedel och coachning genom 
olika insatsprogram. 
 
Insatserna i kort- och dokumentärfilm är enbart ämnade åt de skånska filmarbetarna 
och produktionsbolagen var helst de väljer att filma, oavsett om det är i Skåne  
eller någon annanstans i världen. Syftet med insatserna, förutom att det ska bli bra 
och intressanta filmer, är att främja regionens filmkreatörer och deras utveckling. 
Kontoret för kort-och dokumentärfilm ligger sedan september 2007 i Malmö.  
I november 2014 flyttade Film i Skåne sitt Malmökontor till den nya biografen Pa-
nora på Friisgatan. I Malmö samarbetar Film i Skåne också med FilmCentrum Syd 
genom att med gemensam filmteknik erbjuda teknikinsatser i filmprojekt. FilmCent-
rum Syd fungerar också som en mötesplats för filmare och erbjuder plats för fort-
bildning i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. 
 
Insatserna i långfilmsproduktion och TV-serier är knutna till inspelning i regionen 
med krav på medelsförbrukning och har som överordnat mål att stärka den skånska 
filmbranschen som näringsgren, öka tillväxten inom den audiovisuella industrin och 
angränsande branscher, samt att bidra till ökad attraktionskraft för regionen.  
För att nå målen om en stark regional filmbransch och att nationella och internation-
ella filminvesteringar attraheras till Skåne krävs en årlig investering i film på 25 mil-
joner kronor. 2017 investerar Film i Skåne ca 15,5 milj. Kr. 
Filmproduktion är dock inte enbart ett verktyg för att attrahera kapital och uppmärk-
samhet till Skåne. Få andra konstnärliga uttryck är så väl lämpade att skildra och 
dokumentera vår samtid och att bidra till debatten och det offentliga samtalet. Film är 
ett multikonstnärligt fält som engagerar många yrkesfunktioner inom olika konstnär-
liga yrken såsom författare, musiker, skådespelare, scenografer, regissörer med flera 
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kreatörer och produktionen av film och rörlig bild medverkar till att stärka den reg-
ionala infrastrukturen på kulturområdet i vid mening. 
 
I arbetet med att främja utvecklingen av strategiska mötesplatser för film samverkar 
och samfinansierar Film i Skåne flera branschevenemang: 
 
- The Financing Forum for Kids Content , internationellt finansieringsforum för 
barnfilm i Malmö.  
- KIDS Regio Meetingpoint, internationell mötesplats för barnfilmsutveckling  
i samarbete med CineRegio och Mitteldeutsche Medienförderung. 
-Nordisk Panorama i Malmö, Festivalen innebär en unik möjlighet för skånsk film-
bransch att ha den nordiska mötesplatsen för dokumentärfilm på hemmaplan. 
Malmö Arab Film Festival som har en marknad/mötesplats för regionala producen-
ter/kreatörer och producenter/kreatörer från MENA länderna. 
 
 
 
 
SOUTHERN SWEDEN FILM COMMISSION 
 
Strategiska mål: 
- En stark regional filmbransch 
- Nationella och internationella filminvesteringar attraheras till Skåne 
- Nationell och internationell uppmärksamhet för skånsk film 
- Utveckling av partners, processer, modeller och koncept 

 
Verksamhet: 
 
• Konsultation kring filminspelning i Skåne 
• ”Location scouting” 
• Marknadsföring av Skåne som inspelningsplats 
• Marknadsföring av skånska resurser och bolag 
• Branschsamverkan och nätverk 
 
1 januari 2007 flyttades den skånska delen av Oresund Film Commission över från 
Region Skånes näringslivsenhet till Film i Skåne och ligger i verksamheten som ett 
eget projekt med egen budget. OFC startade som ett Interregprojekt mellan Skåne 
och Själland, och har till syfte att internationellt marknadsföra och definiera Öresund 
som ett integrerat filmområde. Sedan 2016 heter den skånska verksamheten Southern 
Sweden Film Commission. 
Arbetet innebär också att marknadsföra de skånska produktionsbolagen i interna-
tionella sammanhang och få dem att samproducera med internationella partners och 
därigenom se till att stärka den skånska filmbranschen. Under 2010 skapades  
Scandinavian Locations som en samarbetsorganisation mellan skandinaviska  
kommissioner när man marknadsför Skandinavien i världen. 2012 skapades samar-
betsorganisationen Sweden Film Commission som är motsvarigheten för filmkom-
missioner i Sverige. 
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YSTAD STUDIOS 
 
Strategiska mål: 
- En stark regional filmbransch 
- Nationella och internationella filminvesteringar attraheras till Skåne 
- Utveckling av partners, processer, modeller och koncept 
 
Verksamhet: 
 
• Drift av filmstudio 
• Investering av studioresurser i filmproduktion 
• Drift och utveckling av Ystad Studios Visitor Center i samarbete med FILM BARN 

och UNGA 
 
Film i Skåne startade Ystad Studios 2003. Det är en filmstudio på totalt 3500 kvm 
fördelade på två produktionsdelar som var och en innehåller studiohall på ca 650 
kvm, smink, tvätt/tork, produktionskontor o s v. Film i Skåne har etablerat Ystad 
Studios av ”filminfrastrukturella” skäl. Genom studion har Film i Skåne kunnat här-
bärgera en typ av projekt som det inte fanns kapacitet för tidigare i Skåne. Studion 
används delvis som samproduktionsinsats i projekt som Film i Skåne går in i, men 
kan även hyras ut till andra.   


