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Remiss Medieutredningens slutbetankande En
gransoverskridande mediepolitik, SOU 2016:80
Sammanfattning
Regeringen har Onskat synpunkter pa fOrslagen i kapitel 7 och materialet i
betankandet som ligger till grund for dessa fOrslag. Kulturradets remissvar utgar fran
vart uppdrag, som bl.a. innefattar att framja en kulturpolitiskt vardefull utveckling
f6r verksamheter som ror samiska folkets och ovriga nationella minoriteters kultur.
Vidare har vi sektorsansvar fOr fimktionshinderfragor med anknytning till
myndighetens verksamhetsornrade.

Kulturradet staller sig bakom utredningens analys att ett nytt mediestod behovs fOr
att framja allmanhetens tillgang till oberoende nyhetsfOrmedling aven i ett kraftigt
fOrandrat medielandskap. Vi saknar emellertid en beskrivning och analys av hur ett
nytt mediestod skulle kunna samspela med det befintliga stodet till kulturtidskrifter.
Malet att framja medborgarnas tillgang till samlande arenor med allsidig, tillfOrlitlig
och aktuell information skulle delvis kunna uppnas genom ett utokat stud till
kulturtidskrifter. Definitionen av allmanna nyhetsmedier dr otydlig och haver
ytterligare definition.
Vidare delar vi bedomningen att en fOrutsattning fOr ett framtida mediestod bor vara
att utgivaren respekterar demokratins ideer, inklusive fOrbud mot diskriminering.

Kulturradet valkomnar att det fOreslagna mediest8det omfattar samtliga nationella
minoriteters medier och att troskelvarden fOr att fa stodet ska vara lagre an for
majoritetsmedier. Kulturradet saner sig bakom fOrslaget om en 'Ogre procentsats for
andel stod till insatser for nationella minoriteter och minoritetssprak genom det
fOreslagna innovations - och utvecklingsstodet. Ett utvecklat samspel mellan
mediestodet och stodet till kulturtidskrifter skulle ytterligare kunna bidra till att
starka nationella minoriteters medier.

Ett nytt mediestod for allmanna nyhetsmedier (kapitel 7)
Kulturradets uppdrag ar att verka for kulturens utveckling och tillganglighet med
utgangspunkt i de nationella kulturpolitiska malen. En frekvent kulturbevakning,
kritik och debatt, bade lokalt och nationellt, har stor betydelse fOr ett levande
kulturliv. Forandringarna i mediebranschen har dock lett till en utarmning av
kulturbevakningen pa manga hall i landet. Kulturradet menar att effekterna av dessa
fcirandringar skulle kunna mildras genom ett olcat stud till kulturtidskrifter.
Medieutredningens slutbetankande saknar emellertid en analys av stodet till
kulturtidslcrifterna och hur fOrslaget till nytt mediestod skulle kunna samspela med
ett utvecklat stud till kulturtidskrifter.
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Kulturtidskrifterna har stor betydelse for yttrandefriheten och det offentliga samtalet.
St6det till kulturtidskrifter filmjar kvalitet och fOrdjupning och Or det mojligt for
fler personer aft Ora sina roster horda genom det skrivna ordet. De pagaende
nedskdrningarna inom dagspressen, neddragningen av kulturbevakning och
sammanslagningarna av kulturredaktioner Or att kulturtidskrifterna axlar ett alit
st6rre ansvar for kritik och debatt inom kulturomradet, och dven for samhdllsdebatt i
vidare mening. Flera kulturtidskrifter med produktionsstod har idag en viktig och
unik lokal och regional kulturbevakning och kulturkritik som dagspressen saknar
eller kraftigt skurit ned under senare fir.
Ett utokat stud till kulturtidskrifter skulle kunna oppna fcir fler s6kande genom aft
ocksa inkludera kvalificerad nyhetsjournalistik och samhdllsdebatt. En hojning av
anslaget skulle dven ge kvalitativa kulturtidskrifter mojlighet aft betala rimlig
ersdttning till kulturjournalister, redaktOrer, oversdttare, fotografer, illustratorer med
flera och ddrmed fOrbdttra villkoren for professionella kulturarbetare.
Dagstidningarnas kulturjournalister, kritiker och andra medarbetare dr idag i hog
utstrdckning frilansare som dven har kulturtidskrifter som uppdragsgivare.
Det nya ferslaget

till mediestod skulle 2020 ha en anslagsram pa 732,1 miljoner

honor, aft jdmfOra med det nuvarande produktionsstodet till kulturtidskrifter pa
drygt 20 miljoner kr. Att exempelvis fordubbla produktionsstodet till kulturtidskrifter
skulle utgora endast 2,8 procent av fOrslaget till mediest6d men ha mycket stor
betydelse fOr aft utveckla en oberoende kulturbevakning.
7.1

Presstddet ersiitts

Kuhurl Met staller sig bakom utredningens analys att ett nytt mediestod behovs for
-

att filmja allmdnhetens tillgang till oberoende nyhetsformedling dven i ett kraftigt
fordndrat medielandskap.

Vidare delar vi bedomningen att en fOrutsdttning for ett framtida mediest6d bor vara
att utgivaren respekterar demokratins ideer, inklusive forbud mot diskriminering.
7.2.1 Allmanna nyhetsmedier

Mediest6det foreslas, likt det tidigare presstodet, att fortsatt ga till allmanna
nyhetsmedier. I aysnittet 7.2.1 Or utredningen en definition av allmdnna
nyhetsmedier som vi anser dr otydlig och som krdver ytterligare definition.
Utredningen skriver att: "Nagra av de omraden som diskuterats i det bar
sarnmanhanget dr t.ex. kultur och vetenskap. Bland de medier som behandlar dessa
och liknande dmnesomraden finns det bade sadana som prdglas av tydliga
sdrintressen och sadana som ha en mer allmdn inriktning. De senare dr inte uteslutna
fran mediestod, men daremot de fOrstnamnda."

Vi tolkar fOrslaget till mediest6d som att det, liksom tidigare presstod, inte omfattar
de kulturtidskrifter som idag har produktionsstod. Definitionen av kulturtidskrift dr
enligt Forordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och
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lasframjande insatser, en tidskrift som "vander sig till en Oman publik med
kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme for analys och
presentation inom kultur och konstarter". Kulturradet far i nuldget ansolcningar om
kulturtidskriftssti5d fran producenter av kvalificerad journalistik som inte uppfyller
villkoren fOr produktionsstod men som inte heller kommer att uppfylla haven i
forslaget om nytt mediestod.
7.2.6 Mediestoclets syfte

I aysnitt 7.2.6 redovisas syftet med ett nytt mediest6d vilket bland annat inkluderar
allmanhetens "mojlighet att to del av och sjdlva medverka till en mangfald av
perspektiv i en bred samhdllsdebatt". Vi anser att detta mal sammanfaller med de
kulturpolitiska mfilen fOr att stodja kulturtidskrifter vilket skulle motivera ett utokat
stud till kulturtidskrifter.
7.3.1 Tr5sklar for intriicle i stodsystemet
KulturrAdet valkomnar fOrslaget om att det foreslagna mediesthdet ska omfatta
samtliga nationella minoriteters medier samt att troskelvdrden for att erhalla st8det
ska vara ldgre an for majoritetsmedier.

Utredningen menar att en losning med ett system ddr stod kan lamnas till produktion
och spridning av samiskt nyhetsinnehAll utifrAn ett samiskt perspektiv, riktat till
samiska folket i Sdpmi, oaysett i vilket nordiskt land de befinner sig inte bor pr8vas
for-ran losningen ar gemensam fOr beri5rda lander. Utredningen aystar dad& fran att
ldmna fOrslag pA omrAdet. Kulturradet kan fordela stod till internationell verksamhet
som bedrivs av en samisk organisation med stod av 3 § i fOrordning (2012:517) om
statsbidrag till kulturella andamal. Med internationell verksamhet ayses hdr
verksamhet som beror Sverige och minst ett annat land. Vi uppfattar darfcir att
utredningen hade kunnat ldmna ett fOrslag som innebar att stod kan lamas till
produktion och spridning av nyhetsinnehAll utifran ett samiskt perspektiv och riktat
till det samiska folket i Sapmi, oaysett i vilket land mediet framstalls.
7.3.7 Innovations - och utvecklingsstoci
KulturrAdet valkomnar forslaget om en hogre procentsats fOr andel stud till insatser
for nationella minoriteter och minoritetssprAk genom det fOreslagna innovations - och
utvecklingsstodet. Det kan bidra till nya initiativ pa medieomrAdet som gynnar
grupperna och spraken och som kan halla hog kvalitet.

Tillgangliga medier for personer med funktionsnedsittning (kapitel 4)
KulturrAdet delar utredningens slutsats att ny teknik kan starka anvandarnas
tillganglighet till medier och att det behovs utveckling av standarder for att undanroja
hinder. Det dr viktigt att de olika statliga sti5den inom medieomrAdet tillsammans
bidrar till likvdrdig tillganglighet till medier fOr personer med funktionsnedsattning.
Staten bor ha en tydligt padrivande roll och i den fortsatta beredningen av
utredningens forslag bor stor vikt ldggas vid att integrera tillganglighetsperspektivet
och utreda vilka krav som kan stallas pa den som mottar statligt stud.
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Mediesituationen for det samiska folket och de nationella minoriteterna
(kapitel 5)
Utredningen Or vardefulla bedomningar ndr det gaiter insatser fOr att forbdttra
mediesituationen for nationella minoriteter: judar, romer, det samiska folket,
sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspraken med dess
varieteter.

Kulturradet instammer i de rattighetsperspektiv som utredningen kommit fram till
som: ratten till nyhetsinformation pa det egna spea'ket, ratten till nyhetsinformation
och annan bevakning som riktar sig till det samiska folket och nationella minoriteter
samt hur de nationella minoriteterna framstalls i andra medier (majoritetsmedier).

Kulturradet delar utredningens uppfattning aft det finns behov av flera olika typer av
stimulansatgarder for att komma till ratta med brister i den oberoende
nyhetsfOrmedling som riktar sig till det samiska folket och ovriga nationella
minoriteter. Dessa fitgarder maste ocksa anpassas till ett nytt digitalt och globalt
medielandskap. Kulturradet understryker vikten av att ett nytt mediest8d forhaller sig
till 5§ i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetssprak dar det
framgar att nationella minoriteter ska ges mojlighet till inflytande i fragor som beror
dem. SA langt det dr mojligt bor samrad med representanter for minoriteterna ske i
sadana fragor.

Utredningen identifierar att kompetens inom journalistik, stilistik, sprakbehandling
med mera dr en forutsdttning for att det framover ska finnas oversattare,
korrekturldsare och journalister som beharskar de nationella minoritetsspraken.
Utredningen identifierar ocksa ett behov av fortbildning for redan yrkesverksamma
journalister for att undvika en stereotyp nyhetsbevakning av fragor som ror de
nationella minoriteterna och for att bredda nyhetsjournalistiken generellt i fraga om
amnen och perspektiv. Det beskrivna behovet av utbildning indikerar att det bor vara
ett inslag i befintliga journalistutbildningar.
Det nuvarande presstodet kan inte sokas av minoritetsgrupper som inte ingar i nAgot
forvaltningsomrade. Kulturradet vdlkomnar att det nya mediestodet oppnar fOr alla
nationella minoritetsgrupper. Det dr ocksa positivt att det fOreslas ldgre
ingangsvarden till stod for nationella minoriteters medier, bade genom det foreslagna
mediestodet och det foreslagna innovations - och utvecklingsst8det.

Daremot drar Kulturradet slutsatsen att det aven med utredningens forslag till ldgre
trosklar och ldgre krav pa periodicitet, finns ett alltfor stort gap mellan det foreslagna
mediestodet och villkoren for stod till kulturtidskrifter eftersom Kulturradets stod till
nationella minoriteters kulturtidskrifter redan idag omfattar titlar som i stor
utstrackning dr nyhetsfOrmedlande. Ett utokat uppdrag och eft okat anslag till stodet
for kulturtidskrifter skulle kunna overbrygga det gapet.
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Beslut i detta arende har fattats av generaldirektor Staffan Forssell med handlAggare
Jan Kano som foredragande. I beredningen av arendet har aven enhetschef Lotta
Brilioth Biornstad, verksamhetsstrateg Signe Westin samt handlaggama Henriette
Zorn, Maria Agren och Karin Westling deltagit.
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