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Regeringskansliet kulturdepartementet

Yttrande över Kulturdepartementets remiss av
rapport Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela
landet
Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen
att utreda frågor om tidningsdistribution. Enligt uppdraget ska
myndigheten analysera och lämna förslag på hur det statliga
distributionsstödet kan utvecklas för att omfatta fler kategorier av
tryckta nyhetstidningar som distribueras till läsares adress.
Utvidgningen ska finansieras inom ramen för nuvarande anslag.
I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att
säkerställa fortsatt utdelning av tidningar varje dag vid en situation
med varannandagsutdelning av post inom ramen för den
samhällsomfattande posttjänsten i hela landet. Distributionsstödet
och tidningsdistributionen har utretts tidigare, senast i en
kartläggning av Myndigheten för press, radio och tv 2020.
Kartläggningen fann att utmaningar på distributionsområdet drivs
på av upplageutvecklingen med ökade kostnader och svårigheter att
upprätthålla distribution i glest befolkade områden.
Samdistributionen har en god täckning i landet och levererar 95
procent av dagstidningsexemplaren i landet.
Postnord har påbörjat en övergång till utdelning av post inom ramen
för den samhällsomfattande posttjänsten varannan dag vilket
försvårar möjligheterna att dela ut tidningar i dessa områden
ytterligare. Samtidigt som de flesta dagstidningar erbjuder digitala
abonnemang så ersätter abonnenter i de berörda områdena inte sina
abonnemang med digitala alternativ i tillräcklig utsträckning. Det
beror bland annat på geografiska och demografiska faktorer då
läsare på landsbygden inte i alla fall har en god bredbandstäckning
och då många av dessa läsare är äldre som inte har samma vana av
att ta del av nyheter och information digitalt.
Lunds kommuns remissvar
Tidningsbranschen står idag inför en rad utmaningar samtidigt som
vi lever i en tid där behovet av tillgänglig aktuell information och
oberoende nyhetsrapportering är viktigare än någonsin. Utifrån ett
nationellt perspektiv anser Lunds kommun att förslaget om att
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utveckla det statliga distributionsstödet till att omfatta fler
kategorier av tryckta nyhetstidningar som distribueras till läsares
adress är bra just för att tidningsbranschen saknar förutsättningar
att självständigt upprätthålla en daglig tidningsdistribution i hela
landet.
Lunds kommun har en stor landsbygd, en fjärdedel av alla invånare i
Lunds kommun bor utanför tätorten Lund. Samtidigt har Postnords
varannandags utdelning inte påverkat medborgarna gällande
distributionen av morgontidningar då det finns en fungerande
samdistribution för västra Skåne, Nim distribution. Lokaltidningarna
går ut via direktreklam. De som kan påverkas är medborgare som
prenumererar på tidningar från delar av landet som inte omfattas av
samdistributionen eller som väljer att flytta med sin morgontidning
till en annan del av landet.
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