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Yttrande över Medieutredningens slutbetänkande: En 

gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, 

engagemang och ansvar (SOU 2016:80) 

Ekonomistyrningsverket (ESV) svarar på remissen inom ramen för uppgiften att 

utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet. 

Ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier 

7.1.5 En lag och en förordning för mediestödet 

Utredningen föreslår en ny beslutsstruktur för mediestödet, som bättre än den 

nuvarande motsvarar den traditionella styrningsmodellen. ESV delar utredningens 

bedömning och tillstyrker förslaget till ny beslutsstruktur. 

7.3.4 Flexiblare stödbelopp 

Utredningen föreslår att det av mediestödsförordningen ska framgå att mediestöd 

lämnas i mån av tillgång på medel. Det innebär att statens kostnader inte ökar, men 

det innebär en ovisshet för mottagarna att inte kunna förutsäga storleken på det 

stöd som beviljas. Utredningen föreslår att detta hanteras med en flexibilitet i 

systemet för produktionsstöd genom att förordningen inte anger fasta utan högsta 

belopp, med möjlighet att sänka vid behov. Utredningen menar att osäkerhets-

faktorerna är stora och att det därför är svårt att prognosticera det framtida behovet 

av medel i ett nytt stödsystem. ESV delar den bedömningen men föredrar fasta 

stödbelopp för att storleken på det belopp som beviljas ska vara känd för 

mottagaren.  

7.4.1 Mediestödsnämndens hemvist 

Medieutredningen föreslår att Mediestödsnämnden placeras i Myndigheten för 

press, radio och tv med samma formella position som den nuvarande presstöds-

nämnden. ESV tillstyrker detta förslag, eftersom nämnden, om den är en del av en 

myndighet, omfattas av ett antal lagar och förordningar som är gemensamma för 

alla myndigheter.  

7.5 Mediestödssystemets budgetram 

Utredningens förslag är att anslaget, utöver de 567,1 miljoner kronor som finns i 

det befintliga presstödssystemet, ska tillföras ytterligare 55 miljoner kronor årligen 
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från 2018 till 2020. Det innebär att mediestödets anslagsram för 2020 i så fall 

kommer att vara 732,1 miljoner kronor. Därtill föreslår utredningen att 

Myndigheten för press, radio och tv ska tillföras 3 miljoner kronor fr.o.m. 2018 för 

att härbärgera mediestödsnämnden. De ökade kostnaderna föreslås finansieras 

genom omfördelningar inom utgiftsområdena 1 och 17. Exakt vilka omfördelningar 

som kan bli aktuella beskrivs inte, vilket gör det svårt för ESV att ta ställning till 

förslaget. 

Övrigt 

4.8.3 Ny huvudman för tidningen 8 Sidor 

Utredningen bedömer att huvudmannaskapet för tidningen 8 Sidor bör omprövas, 

då man anser att tidningens placering i Myndigheten för tillgängliga medier inte är 

går att förena med oberoende nyhetsförmedling. ESV delar utredningens bedöm-

ning, vilket ESV förde fram i remissvaret till utredningen Lättläst (SOU 2013:58). 

”En fri och oberoende press är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. 

Om en myndighet äger en tidning kan den inte vara oberoende. 8 SIDOR riktar sig 

till en målgrupp som utredningen konstaterar har ett mycket begränsat utbud att 

välja bland. Därför är det extra viktigt att nyhetsförmedlingen är fri och 

oberoende.” (ESV 34-1113/2013).  

6.4 Behovet av nya mediepolitiska mål 

Medieutredningen menar att det är angeläget att de nuvarande mediepolitiska 

målen, med resultatindikatorer, uppdateras för att ligga i linje med de idéer, 

bedömningar och förslag som utredningen lämnar. ESV delar Medieutredningens 

bedömning att målen bör ses över och uppdateras. För att regering och riksdag ska 

kunna följa upp resultatutveckling och bedöma måluppfyllelsen inom medie-

området är det viktigt att målen för området är relevanta och aktuella. Målen bör i 

så stor utsträckning som möjligt vara mätbara och möjliga att följa upp. De 

indikatorer som tas fram för medieområdet bör spegla hela det område som målen 

omfattar, för att ge en så bred bild av resultatet som möjligt. Indikatorerna bör 

också kunna följas upp under en längre tid. ESV:s bedömning är att det behövs ett 

systematiskt arbete för att utveckla fungerande indikatorer.  

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Pia Heyman beslutat.  Utredare Eva 

Grönborg har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Eva 

Lindblom och enhetschef Tina J Nilsson medverkat. 

 

 

 

Pia Heyman 

Vikarierande generaldirektör 

Eva Grönborg 

Utredare 

 


	Yttrande över Medieutredningens slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)
	Ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier
	7.1.5 En lag och en förordning för mediestödet
	7.3.4 Flexiblare stödbelopp
	7.4.1 Mediestödsnämndens hemvist
	7.5 Mediestödssystemets budgetram

	Övrigt
	4.8.3 Ny huvudman för tidningen 8 Sidor
	6.4 Behovet av nya mediepolitiska mål



