
   2022-09-26 

 

 

REMISSVAR 

 Ku2022/01230 

 

 

Kulturdepartementet 

111 52 STOCKHOLM 

   ku.remissvar@regeringskansliet.se 

 

 

 

Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) 
 

SmåKom är en nationell organisation för små kommuner. Vi har för närvarande 

71 medlemmar, vilka består av de till befolkningstalet mindre, men ofta till 

ytan större, kommunerna i Sverige. 

 

 

Kommentarer till utredningen 

SmåKom tackar för förtroendet som remissinstans. Vi anser att utredningen på 

ett förtjänstfullt sätt tagit sig an uppdraget att se över dagens mediestöd och 

föreslagit förändringar anpassade utifrån dagens medielandskap. 

 

Utifrån de små kommunernas perspektiv är det av största vikt att tillgången till 

en oberoende lokal och regional nyhetsförmedling säkras även i framtiden. 

Precis som utredningen påpekar är medielandskapet i ett föränderligt läge med 

en pågående övergång från tryckt media till digital. Skillnaden över landet är 

stor, i flera små kommuner är det fortsatt den lokala dagstidningen i 

pappersform som medborgarna föredrar framför att läsa nyheterna digitalt. 

 

SmåKom vill, med anledning av det pågående teknikskiftet, påtala de brister 

som finns avseende bredbandsutbyggnad och mobiltäckning. Av de ”vita 

fläckar” som fortfarande existerar i landet återfinns i princip samtliga i våra 

medlemskommuner. Finns det ingen täckning så fungerar naturligtvis inte 

digitala media. 

 

Vi ser också med oro på de förändringar som pågår i rask takt inom Post Nord. 

Posten har (haft) många viktiga uppgifter. En av dem är distribution av 

tidningar. När man nu drar in den servicen stängs möjligheten att få tillgång till 

papperstidning för många av våra kommuners invånare. Med bristande digital 

täckning och indragen postdistribution försvåras möjligheten att följa 

samhällsdebatten. Det är definitivt inte bra för demokratin.  



 

Att det nya mediestödet föreslås omvandlas till att vara teknikneutralt anser vi, 

med beskrivningen ovan, för övrigt är bra. 

 

SmåKom är positiva till att utredningen föreslår ett mediestöd som, så långt det 

är möjligt, säkrar åtminstone en lokal nyhetsredaktör i varje kommun. Vi är 

också tacksamma över att utredningen så starkt påtalar vikten av 

mediebranschens uppgift att stärka demokratin och vi är därmed odelat positiva 

till förslaget att inrätta ett demokrativillkor för att få tillgång till mediestödet. 

 

Måhända är det helt rätt att låta mediestödet utgå från personalstyrka snarare 

än upplaga, det är förstås ett bättre ”mått”, men det är inte utan att vi undrar 

hur det ska gå med kompetensförsörjningen inom branschen? I hela Sverige, 

och framför allt i de mindre kommunerna, är kompetensförsörjningen redan 

idag en bekymmersam fråga, inom flera yrkesområden. Vi önskar förstås att 

även de mindre lokala nyhetsredaktionerna lyckas rekrytera nya medarbetare 

för att utveckla och hålla god journalistisk kvalitet även på de mindre 

redaktionerna i landet. 

 

SmåKom anser också att det är bra med färre stöd, det minskar ett tidsödande 

ansökningsförfarande för alla inblandade parter. Färre stöd minimerar också 

risken för att, precis som utredningen påpekar, flera olika stöd betalas ut till 

samma ändamål. För flera av våra medlemskommuner är det också viktigt att 

”vita fläckar-stödet” finns kvar om än i det nya utökade redaktionsstödet. 
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