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 Arbetsmarknadsnämnden 

Ansökan om projektmedel för filmsatsning från Studieförbundet 
Vuxenskolan och ABF 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att i enlighet med förvaltningens förslag bevilja projektbidrag om 1 675 000 kronor för en 
fortsatt filmsatsning inom projektet ”Sveriges bästa svensk”, 
  
att kostnaden belastar nämndens medel för vuxenutbildning och stöd till civilsamhället.  
 
Sammanfattning 
Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med ABF söker medel hos arbetsmarknads-
nämnden till att finansiera en film som en fortsättning av filmprojektet ”Sveriges bästa 
svensk”. Den totala kostnaden för filmen är 1 925 000 kronor (inklusive moms). 
Förvaltningen föreslår nämnden att delfinansiera projektet med 1 675 000 kronor. 
Arbetsförmedlingen bidrar med 250 000 kronor. 
 
Ärendet 
Studieförbundet Vuxenskolan har lämnat en ansökan om bidrag till projektmedel för att 
finansiera en fortsättning av filmen ”Sveriges bästa svensk”. Denna film hade premiär i maj 
2016 och var en del i ett integrationsprojekt för att inleda samtal och diskussioner i frågor om 
vad som egentligen menas med integration och att vara svensk. Filmen har visats i olika 
sammanhang över hela Sverige och har enligt ansökan fungerat som tankeväckare för fortsatta 
samtal på temat integration.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF önskar nu bygga vidare på den första filmen och ser 
behovet som stort med fortsatta utmaningar i frågor som rör etablering och integration.  
 
Fortsättningen är planerad som en novellfilm, där huvudpersonen Hussein från den första 
filmen fortsätter att möta det svenska samhället med dess myndigheter, sjukvård etc. 
Filmen ska ge nya tillfällen till att diskutera integration, inkludering, assimilering och 
svenskhet. I ansökan beskrivs olika sätt att sprida filmen via studiematerial, särskild 
webbsida, Youtube och Facebook. Visningar planeras i studiecirklar, internutbildningar inom 



myndigheter, språkcaféer m m. ABF Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala 
län (SV) är tänkta projektägare, med Populate AB som uppdragstagare för filmen.  
 
I arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter kan en idé vara att använda filmen i 
samhällsorienteringen eller i andra sammanhang avseende integrationsskapande åtgärder. 
 
Förslag från förvaltningen är att i denna ansökan medfinansiera filmen med 1 675 000 kronor. 
Den totala kostnaden för filmen är 1 540 000 kronor (exklusive moms), 1 925 000 kronor 
(inklusive moms). I summan ingår kostnader för utvecklingsarbete (inklusive producent och 
regi), 415 000 kronor, filmproduktion 670 000 kronor samt utgifter för omkostnader och 
inköp (resor, arvode skådespelare, hyra av filmutrustning m m) 455 000 kronor (delsummorna 
exklusive moms). Arbetsförmedlingen bidrar i projektet med 250 000 kronor. Länsstyrelsen 
har meddelat att den finansiering som kan bli aktuell är via § 37-medel, men där är ansökan 
möjlig först från våren 2019 och några garantier för beviljande av medel kan inte ges nu. 
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