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Förslag till stöd för digitalisering av biografen Capitol i Göteborg 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kulturnämnden beviljar 150 tkr under 2012 för medfinansiering av ny teknik i 
biografen Capitol i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 

Ärendet 

Biografägaren till Bio Capitol ämnar digitalisera biografen till 2K-teknik. Såvida 
kulturnämnden tillstyrker förslaget har förvaltningen för avsikt att utforma en ansökan 
till Västra Götalandsregionen om stöd för digitaliseringen. 
 
 
Bakgrund 
 
Kulturnämnden beslutade 2011-09-29 § 16 att anslå 1 200 tkr i stöd för digitalisering av 
sju biografer i Göteborg. Finansieringen skedde genom tilläggsbudget i 
kommunstyrelsen. Förvaltningen betalade ut stödet till de sju biograferna i slutet på 
december.  
 
I början av 2012 meddelade ägaren till biografen Capitol att även de har behov av att 
uppgradera sin biograf till 2K-teknik. När förvaltningen tidigt i höstas tog kontakt i 
samband med digitalisering av övriga biografer var biografägaren inte klar med 
planerna för biografen. Bedömningen är att biografen Capitol har en så viktig 
verksamhet att en ansökan om stöd bör lämnas till Västra Götalandsregionen för 
finansiering av teknikuppgraderingen.  
 
 
Biografen Capitol 
 
Biografen Capitol vid Skanstorget, som drivs av Claes Gunnarsson, visar Cinematekets 
program och samarbetar med Göteborgs Internationella Filmfestival.   
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I slutet på januari presenterade Bio Capitol sina planer för förvaltningen. Svenska 
Filminstitutet som programlägger Cinematekets visningar på Bio Capitol är intresserade 
av att stödja en digitalisering liksom Västra Götalandsregionen från vilka Bio Capitol 
har verksamhetsstöd. Fastighetsägaren är också intresserad av att ha kvar biografen i 
fastigheten.  
 
 
Förvaltningens förslag 

Den 15:e april är sista ansökningsdag för regionens stöd för digitalisering. Det är 
kommunerna som ansöker om stödet för de mindre biograferna. I ansökan ska ett 
nämndbeslut om storleken på det kommunala stödet bifogas.  
 
Förvaltningens förslag är att kulturnämnden anslår medel om 150 tkr för 
medfinansiering av ny teknik för biografen Capitol. Såvida förslaget tillstyrks kommer 
förvaltningen att ansöka om motsvarande medel från regionen för biografens räkning.  
Stödet betalas ut när biografen uppvisar faktura på teknik samt en finansieringsplan. 
 
Ärendet har haft mycket kort beredningstid varför kostnaden har inte kunnat förankras i 
budgetarbetet. Förvaltningen ser den här ansökan som den sista i 2K-uppgraderingen av 
Göteborgs biografer.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Då det rör sig om ett mindre engångsbelopp föreslår förvaltningen att de 150 tkr belastar 
budget för kulturstöd. Förslagsvis kan 50 tkr anslås vardera från projektstöd Pronto, det 
ordinarie projektstödet och stödet till interkulturella projekt.  
 
Om Göteborgs Stad beviljar 150 tkr, kan regionen bevilja 150 tkr. Svenska 
Filminstitutet har nämnt en summa om 300 tkr. Stadens stöd skulle på så sätt kunna 
bidra till att 600 tkr betalas ut till Bio Capitol för digitalisering. 
 
 

 

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 
 
 
 
Björn Sandmark 
förvaltningschef 
 
 
      Kristina Frizell 
      utredningsledare 
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