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Remissvarets inriktning och avgränsning
Institutet för språk och folkminnen (Isof) lämnar härmed synpunkter på promemorian Ett
hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14). Isofs remissvar kommer endast att beröra
den del av förslagen som rör stödet till nyhetsmedier riktat till de nationella minoriteterna. I
övrigt har Isof ingenting att invända mot utredningens förslag.

8.5.6 Allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella
minoriteterna
Förslag: Bestämmelsen om mediestöd för allmänna nyhetsmedier som är riktade till de
nationella minoriteterna ska föras över till den nya regleringen utan ändringar i sak.
Isofs synpunkter: Isof stödjer utredningens förslag om att behålla de lägre trösklarna när
det gäller villkoret för mediestöd för nyhetsmedier som riktar sig till nationella minoriteter
och/eller skrivs helt eller delvis på något av de nationella minoritetsspråken. Såsom beskrivs i
promemorian kan de särskilda villkoren för mediestöd fylla en viktig funktion för att främja
nyhetsproduktionen på nationella minoritetsspråk. Tillgången på medier på de nationella
minoritetsspråken är idag mycket begränsad men har en stor potentiell betydelse, dels för
revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken, dels för att höja kunskapen och
medvetandet om de nationella minoriteternas språk och kultur i samhället generellt, samt
bland de nationella minoriteterna specifikt.
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9.1.2 Minsta personalstyrka
Förslag: Allmänt redaktionsstöd ska få lämnas för allmänna nyhetsmedier som har anställd
personal motsvarande minst två årsarbetskrafter som arbetar med journalistiska
arbetsuppgifter för det allmänna nyhetsmediet, och en stödgrundande kostnad på minst
750 000 kronor.
För medier som riktar sig till nationella minoriteter ska det krävas en anställd personalstyrka
motsvarande minst en årsarbetskraft som arbetar med journalistiska arbetsuppgifter för det
allmänna nyhetsmediet, och en stödgrundande kostnad på minst 375 000 kronor.
Isofs synpunkter: Isof stödjer utredningens förslag om att behålla en lägre tröskel för
medier som riktar sig till nationella minoriteter när det gäller kravet på redaktionell personal
som villkor för allmänt redaktionsstöd. Om en årsarbetskraft är en rimlig lägstanivå är dock
svårt för Isof att göra en bedömning av. Villkoren för minoritetsmedier bygger ofta på
frilansuppdrag och ideella insatser, vilket skulle kunna medföra att tröskeln med en
årsarbetskraft är för hög, trots att den är lägre än för övriga nyhetsmedier. Isof föreslår
därför att det allmänna redaktionsstödets effekt följs upp efter lämplig tid, med särskilt
fokus på situationen för de medier som riktar sig till de nationella minoriteterna eller helt
eller delvis skrivs på något av språken.

9.2 Särskilda förutsättningar för utökat redaktionsstöd
Förslag: Utökat redaktionsstöd ska få lämnas för insatser för journalistisk bevakning av
områden med svag bevakning samt för insatser där det redaktionella innehållet till minst 25
procent är på något eller några av de nationella minoritetsspråken enligt lagen (2009:724)
om nationella minoriteter.
Utökat redaktionsstöd ska få lämnas för allmänna nyhetsmedier som uppfyller villkoren för
allmänt redaktionsstöd. Om det finns synnerliga skäl ska utökat redaktionsstöd få lämnas
även för allmänna nyhetsmedier som inte har behov av ekonomiskt stöd för den
redaktionella verksamheten. Utökat redaktionsstöd ska inte få lämnas för allmänna nyhetsmedier som har fått stöd för lokal journalistik enligt mediestödsförordningen (2018:2053)
för samma område och tidsperiod. Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning
ska även fortsatt bedömas utifrån den omfattning i vilken området bevakas av allmänna
nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för
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journalistisk bevakning. Med ett område avses en kommun eller en del av en eller flera
närliggande kommuner.
Isofs synpunkter: Isof stödjer utredningens förslag om ett utökat redaktionsstöd i de delar
som gäller medier skrivna på de nationella minoritetsspråken. Förslaget skulle innebära att
medier på samtliga fem nationella minoritetsspråk får möjlighet att ta del av stödet, i
motsats till vad som gäller för det nuvarande driftsstödet som enbart innefattar finska,
meänkieli och samiska. Kopplingen till förvaltningsområdena föreslås tas bort, vilket också
är ett steg i rätt riktning mot att stödja nyhetsproduktion på de nationella
minoritetsspråken i hela landet. Huruvida villkoret för det allmänna redaktionsstödet på en
årsarbetskraft är en rimlig lägstanivå behöver kan dock behöva följas upp (se kommentar
under 9.1.2).

