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LOs yttrande över Remiss
Mediestödsutredningens promemoria Ett
hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14)
Sammanfattning
• LO delar utredningens uppfattning om vikten av ett mediestöd som
främjar oberoende nyhetsförmedling i hela landet. LO välkomnar att
också att mediestöd endast ska få lämnas till publicistisk verksamhet
som inte står i strid med grunderna för det demokratiska
styrelseskicket och respekten för alla människors lika värde. LO
beklagar att det föreslagna mediestödet inte omfattar tidskrifter, som
exempelvis fackförbundstidningar.
LOs synpunkter
LO delar utredningens uppfattning om vikten av ett mediestöd som stärker
demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende
nyhetsförmedling i hela landet samt att insatser i svagt bevakade områden
bör vara ett viktigt inslag även i framtidens mediestöd.
LO välkomnar därför att distributionsstödet föreslås bli kvar som en del i
det nya mediestödet. Distributionsstödet och dess koppling till
möjligheterna för samdistribution är inte minst en angelägen fråga för LOförbundens medlemmar i den grafiska branschen. Som LO tidigare påpekat
skulle ett avskaffande av distributionsstödet få konsekvenser för läsarnas
tillgång till allsidig information oavsett bostadsort.
LO ser också positivt på förslaget att statligt mediestöd endast ska få ges till
medier vars publicistiska verksamhet inte står i strid med grunderna för det
demokratiska styrelseskicket och respekten för alla människors lika värde.
Yttrandefrihet innebär att alla ska ha frihet att yttra sig men det betyder inte
alla yttranden måste skattefinansieras. LO inser dock att förslaget kan
innebära gränsdragningsproblem varför det är viktigt att ett demokrativillkor
blir tydligt. Det är därför bra att avgörandet föreslås ligga hos
Mediestödsnämnden och inte hos politiska beslutsorgan där de riskerar att
tolkas utifrån skiftande politiska majoriteter.
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LO ser vidare positivt på förslaget att allmänt redaktionsstöd ska få lämnas
också för nyhetsmedier som är av särskild vikt för mediemångfalden eller
för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning,
samt att ett utökat redaktionsstöd föreslås för journalistik i områden med
svag bevakning.
Utredningen behandlar också frågan om huruvida mediestödet bör omfatta
även tidskrifter och drar slutsatsen att detta inte bör ske. LO beklagar det.
När färre prenumererar på dagspress spelar tidskrifter, och inte minst
fackförbundspressen, en allt viktigare roll. LO noterar dock att utredningen
menar att frågan om ett tidskriftsstöd bör utredas närmare, vilket LO ser
fram emot.
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