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Region Stockholms remissvar avseende Förslag till
ändringar i presstödsförordningen (1990:524) och
förslag och bedömningar kring ett nytt särskilt stöd
för viss tidningsdistribution.
Kulturnämnden ansvarar för kulturfrågor i Region Stockholm och svarar på
betänkandet för regionens räkning.
Region Stockholms synpunkter på förslagen
Övergripande instämmer Region Stockholm i vikten av att dagstidningar
distribueras dagligen och att det därmed finns ett behov av att under en
omställningsperiod stötta distributionen av tryckta allmänna nyhetstidningar i
områden där det saknas morgondistribution.
Region Stockholm ser positivt på förslaget om att vidga distributionsstödet till
att även omfatta tryckta nyhetstidningar men konstaterar att denna förändring
sannolikt kommer vara av mindre relevans för regionens invånare. I Region
Stockholm distribueras gratistidningar huvudsakligen genom Svensk
Direktreklam (SDR).

Däremot menar Region Stockholm att det är angeläget med ett
omställningsstöd för att fortsatt säkra distributionen av tryckta allmänna
dagstidningar till de hushåll vars tidningsprenumeration inte omfattas av
morgonutdelning. Förslaget som redovisas bedöms möta behovet.
Myndighetens rapport visar på att förutom geografiska områden med låg
befolkningstäthet, även skärgårdsöar är exempel på områden där
förutsättningarna för distribution är sämre, liksom i områden med mycket låg
hushållstäckning trots närhet till storstad. Rinkeby i Stockholm nämns som ett
exempel. Stockholms skärgård befolkas idag av omkring 10 000 människor
som bor året runt i. Det finns ca. 30 000 öar i Stockholms skärgård varav 200
är bebodda.
Däremot ställer sig Region Stockholm tveksam till att stödet bedöms kunna
upphöra fr o m 2026. Som också lyfts i rapporten förutsätter en total digital
transformation av hur invånare läser dagstidningar både på
bredbandsutbyggnad och invånares digitala kompetens.
Myndigheten för press, radio och tv redovisar i rapporten Post- och
telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning från 2019 av vilken
framgår att ca 731 000 hushåll fortfarande saknade tillgång till bredband med
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100 Mbit/s. Andel hushåll i Stockholms län som detta gäller för enligt
Regionens statistik är 63 250; motsvarande siffra för 2020 är 57 680 hushåll
utan tillgång till Mbits/s. Även om andelen sjunker från år till år ter sig 2026
som en alltför snäv tidsram.
Den andra faktorn som avgör takten på den digitala omställningen är graden
av digital kompetens. Rapporten redovisar exempel att några tidningsföretag
gjort både tidskrävande och påkostade försök att digitalisera de läsare som är
svårast att nå med morgondistribution. Dessa försök har hitintills inte varit så
framgångsrika då intresset inte funnits hos målgruppen. Coronapandemin har
inneburit ett allmänt digitalt kliv men fortfarande finns stora utmaningar vad
gäller den digitala omställningen för samhället generellt.

