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Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda 

villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och 

land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela 

Sverige ska leva. 

 

En oerhört viktig del i att hålla ihop ett land, ha goda demokratiska grunder och en god 

yttrandefrihet är en stark och oberoende press. Det har varit en av grundstenarna i det samhälle vi 

byggt i Sverige. I takt med tidens förändringar har många tidningar haft tufft de sista åren och det 

har skett en centralisering generellt i samhället så också inom medielandskapet. Vi håller med om 

formuleringen i utredningen, det vill säga att det krävs ett hållbart mediestöd för hela landet.  

 

Inom Hela Sverige ska leva värnar vi om att platser ska få samma förutsättningar att utvecklas om 

än förutsättningarna och metoderna för detta kan skilja. En sådan viktig del är att skapa 

förutsättningar för att det finns lokal journalistik i hela landet. Vi delar uppfattningen att det 

behövs ett mediestöd för att upprätthålla detta då förutsättningarna är som de är nu. Det är av 

största vikt att mediestödet utformas på ett sätt att det inte försvårar för tidningar på 

landsbygderna och att kvarvarande fristående dagstidningar kan leva kvar. De har en viktig uppgift 

i den lokala nyhetsbevakningen.   

 

Vi måste se platsernas olika förutsättningar och långa avstånd, en icke fullt utbyggd infrastruktur, 

bredband eller mobiltäckning samt ett digitalt utanförskap ska inte rycka undan förutsättningarna 

för att kunna ta del av lokala nyheter. Det är viktigt att säkra dagstidningar med lägre upplaga av 

papperstidningar och ta hänsyn till kostnadsutvecklingen för distribution, tryck och papper samt 

energi. Dessa har stigit avsevärt de senaste åren och kraftiga höjningar är fortsatt att vänta. 

 

Vi stödjer formuleringen i 8.3 Mediestödets syfte 

Förslag: Mediestödet ska syfta till att stärka demokratin genom att 

1. främja allmänhetens tillgång till en oberoende lokal och regional nyhetsförmedling av hög 

kvalitet i hela landet, och 

2. bidra till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet när sådan mångfald är av 

särskild vikt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En sak som är väsentlig att påpeka i detta sammanhang är de ändrade postrutiner som sker över 

hela landet med varannandagutdelning som kan påverka tidningsbranschen. Att det nya 

mediestödet föreslås omvandlas till att vara teknikneutralt är bra, men det bör också beaktas att 

olika platser har olika förutsättning och därmed kostnader för distribution av papperstidningar. 

Detta bör beaktas i stödutformningen.  

 

Det bör vara ett krav att det finns lokal täckning i hela det område man verkar inom och att 

incitament för det, där den lokala bevakningen är undermålig är en viktig del i stödstrukturen. Att 

man satsar pengarna där det behövs som mest, dvs där kundunderlaget är som minst. Satsningen 

på ”vita fläckar” har varit bra och bör som föreslaget är fortsätta. Risken med att ge det i form av 

utökat grundstöd är uppföljningen att det går till det som det var tänkt. Där bör krav på 

redovisning ställas.  

 

Vi kan se att det finns problem med de ekonomiska nivåerna som föreslagits och att de kan slå 

hårt mot små lokala tidningar med låga frekvenser av utgivning. Detta bör beaktas. 

 

För att skapa täckning inom stora geografiska områden kan flera journalister behövas att 

användas. Man bör därför fundera på formuleringar kring stödutformningens krav på anställd 

personal och se om det ska kompletteras med frilansande journalister.  

 

Angående nollmoms kan det inte ersätta ett mediestöd som har till uppgift att gynna lokal 

journalistik i hela landet. Nollmomsen skulle gynna enbart de stora dagstidningarna och 

mediehusen. Vi instämmer i slutsatsen att det inte skulle gynna de mindre tidningarna med att 

sänka mervärdesskatten, vilket ibland setts som ett alternativ till presstödet. Det innebär bara att 

de med störst omsättning gynnas mest och det kan inte vara tanken.  
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