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4.8.3 Ny huvudman för tidningen 8 Sidor
Sammanfattning:
• Vi välkomnar en utredning som undersöker vilken huvudman som är lämpligast för 8 Sidor.
• Vi är positiva till möjligheten att bli en del av public service och att detta utreds i samband med
nästa tillståndsperiod för de offentligt finansierade medierna.
• Vi hoppas att en utredning av huvudman, utöver frågan om oberoende, också tar hänsyn till
8 Sidors behov av en långsiktig och stabil lösning.
------8 Sidor har publicerat lättlästa nyheter i tryckt form sedan 1984 och på 8sidor.se sedan 1997.
Större delen av tiden har den statliga stiftelsen Centrum för lättläst varit huvudman. Sedan 2015
är 8 Sidor en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. När 8 Sidor flyttade in på MTM
gjorde en jurist en lista över lösningar som krävdes för att 8 Sidor skulle kunna bevara sitt
oberoende. Listan innehöll bland annat krav på separat mailserver, särskilda besöksregler, egna
lokaler och datornätverk. Dessa krav är tillsvidare uppfyllda på ett acceptabelt sätt.
Det är bra med en ny utredning om lämplig huvudman för 8 Sidor. En oberoende tidning har inte
någon naturlig plats på en myndighet och vi delar i stort Medieutredningens uppfattning.
Att 8 Sidor i dagsläget uppfyller kraven för oberoende är ingen garanti för framtiden.
Vi är positiva till möjligheten att göra 8 Sidor till en del av public service. Inom public service
finns en nyhetsmiljö där 8 Sidor skulle passa in samt produktion av nyheter på lätt svenska. Det
finns också stora likheter i 8 Sidors uppdrag och de uppdrag som styr SR, SVT och UR.
Vi vill dock inte helt utesluta MTM som fortsatt huvudman om utredningen inte hittar en bättre
lösning. På MTM finns idag det som återstår av Centrum för lättläst, bland annat LL-förlaget som
ger ut böcker på lätt svenska. Flyttas 8 Sidor från MTM splittras de samlade erfarenheterna av
lättläst.
När 8 Sidor utreddes senast var ett av förslagen att ge MTM ansvaret för 8 Sidor men att
upphandla produktionen för att skapa ett oberoende. Vi är motståndare till en sådan lösning.
Grundproblemet med en myndighet som huvudman finns kvar och dessutom skapas en osäkerhet
när tidningen kan tvingas byta produktionsbolag med några års mellanrum.
De senaste åren har varit turbulenta och det har påverkat 8 Sidor. Fokus har fått läggas på andra
saker än att förbättra och utveckla tidningen och våra sajter 8sidor.se och allaväljare.se. Vi
hoppas att en eventuell utredning tar hänsyn till läsarnas behov av en tidning med en trygg
framtid och pålitlig utgivning i såväl tryckt som digital form.
Bengt Fredrikson, chefredaktör 8 Sidor
I detta yttrande har hela 8 Sidors redaktion deltagit

