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Hela Sverige ska leva REMISSVAR
En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang
och ansvar (SOU 2016:80)
Medieutredningen har gett sitt slutbetänkande "En gränsöverskridande mediepolitik – för
upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)" till kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Här inkommer Hela Sverige ska leva med sitt remissvar.
Lokaljournalistiken är i kris och det är bråttom att få till stånd åtgärder för att lösa detta problem.
Vi välkomnar medieutredningens ambition att utforma en mediepolitik som säkerställer kvalitativ
mediebevakning i hela landet. I vårt remissvar fokuserar vi på att ge förslag som särskilt kan stärka en
kvalitativ journalistik och bevakning i hela landet, särskilt på de platser (landsbygder i de flesta fall)
där bevakningen idag är svag eller obefintlig.
I promemorian föreslås att man utreder möjligheterna för att inrätta ett nytt public service bolag som
snabbt kunna täcka upp och rapportera i områden där bevakningen försvinner. Vi ser fram emot att
läsa denna utredning och hur man praktiskt tänker sig att detta ska fungera. Vi ser dock som önskvärt
att man i första hand ser till att de verktyg som ska gälla för alla medier säkerställer god bevakning i
hela landet, innan den här typen av speciallösningar för landsbygder skapas. Det finns flera lokala
initiativ som tagits just för att skapa bevakning där det har försvunnit. Dessa initiativ bör kunna bidra
med lärdomar kring vilka förutsättningar som krävs för medier som ska verka i mindre orter och
lokalsamhällen. Som kommentar på kapitel 4, anser vi att det vore önskvärt med tydliga riktlinjer och
lättillgängliga verktyg för att göra media tillgängligt för alla. Ju mindre resurser en organisation har,
desto svårare är det att säkerställa att det som produceras blir tillgängligt ur alla aspekter, vilket det
självklart bör vara.

Kommentarer på författningsförslag
1.1 Förslag till lag om mediestöd
5 § Här föreslås att mediestödsnämnden, som fattar beslut om mediestöden, ska bestå av ledamöter
nominerade av publicister, journalister och medieföretag. Vi föreslår att mediestödsnämnden
uppmanas att anta en policy om att ha geografisk spridning som ett krav för tillsättning av

ledamöterna, då många journalister och medieföretag idag finns i storstadsregionerna och i regionala
centrum. Det är viktigt att mediestödsnämnden alltid besitter kompetens och erfarenheter från hela
landet och de skilda förutsättningar som råder. Särskilt viktigt är också att det finns personer som
arbetar med lokala medier och på de mindre medieföretagen.
1.2 Förslag till mediestödsförordning.
3 § Här anges det redaktionella innehållets andel av innehållet, att det är egenproducerat och som
präglas av kvalitet som allmänna krav för mediestöd. Vi föreslår att en förutsättning för detta bör vara
att det redaktionella innehållet produceras av utbildade journalister. Vi föreslår ytterligare att det borde
anges att en del av det redaktionella innehållet (för lokala medier) bör vara att det ska handla om det
lokala. Vad gäller den inre mångfalden förordar vi att man i detta ser bevakning av landsbygd som ett
perspektiv som bör finnas med, eftersom många medier annars tenderar att bevaka vissa delar mer än
andra.
23 § Enligt paragrafen får ett utvecklings- och innovationsstöd inte samtidigt finansieras med
produktionsstöd. Vi menar att i de områden som är svagt eller inte alls bevakade borde det vara
möjligt att kombinera dessa stöd.
Ett av de viktigaste syftena med det nya mediestödet är att täcka upp på de platser som idag de facto
inte har någon bevakning; där färre journalister och nedlagda lokalredaktioner lett till att man inte kan
få någon information om vad som händer i närområdet. Utredningen föreslår ett extra produktionsstöd
till kommuner som är svagt/inte alls bevakade, detta stöd får uppgå till 500 000 (knappt en
journalisttjänst). I dessa områden har många redan sagt upp prenumerationer och tappat förtroendet för
lokaltidningen, som i många fall blivit en tunn historia med en liten andel lokaljournalistik i. För att
återerövra marknaden på dessa orter, och göra det intressant för dem som bor där att betala för dessa
medier, menar vi att det krävs en större satsning än den föreslagna för att få igång detta. Dessa kan
t.ex. finansieras genom innovations- och utvecklingsstöd, därför borde det vara möjligt att få dessa
stöd samtidigt i dessa områden.
1.3 Förslag till förordning med ändring i förordning (2010:1062) med instruktion för
Myndigheten för press, radio och tv
24 § Förslag till ny skrivning: ”… Samtliga ledamöter utöver ordförande och vice ordförande utses
efter nominering av organisationer som företräder publicister, journalister och medieföretag.
Mediestödsnämndens sammansättning ska präglas av en jämn könsfördelning, geografisk spridning
och av en mångfald av erfarenheter och perspektiv.”
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