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Remissvar på Förslag till föreskrifter om mediestöd 2021:2 
 
 

 

Din Lokaltidning Gästrikland AB tackar för möjligheten att lämna remissvar på föreslagna föreskrifter  

och ställer oss bakom Branschorganisationen Gratistidningarnas Förening svar i sin helhet.  

 

Ann-Louise Kleen, VD 

Din Lokaltidning Gästrikland AB 

 

 

 

Vi välkomnar tydligare föreskrifter för en ökad förutsägbarhet och tydligare bild av vilka krav som 

ställs på de sökande samtidigt som de bidrar till transparens och rättssäkerhet i förfarandet. Dock 

motsätter vi oss å det starkaste mot formuleringar i §2 samt §21 enligt nedan  

 

§2 Allmänna nyhetsmedier 
GTF motsätter sig föreskrifterna gällande ansvarstagande nyhetsförmedling. Med denna föreskrift 

skulle medier som publicerat nyheter gällande internationella myndigheters åsikter om munskyddets 

effekter under pandemin kunna nekas mediestöd, då detta under en tid direkt var en motsägelse till 

delar av den svenska expertmyndighetens uppfattning. Denna föreskrift riskerar således att leda till 

förödande konsekvenser för mediernas oberoende från staten och medföra stora inskränkningar i 

yttrandefriheten. 

 

§21 Nyetablerade nyhetsmedier 
Att nyetablerade medier erbjuds en instegsmodell med 6 månaders utgivning anser GTF är bra för 

”Stödet för lokal journalistik”, där nya svagt finansierade redaktionella initiativ kan behöva stöd i 

tidigt skede för att ha en möjlighet att överleva. Emellertid bör redaktionsstödet undantas från denna 

sänkta tröskel, i annat fall riskeras det att inkludera en flora av kortsiktiga insatser och etableringar 

istället för att möjliggöra en långsiktig journalistisk 

 

Kommentarer på föreskrifterna i övrigt 

 

§8 Exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll 
Enligt remissen kan exklusivt, egenproducerat redaktionellt material klassas som sådant om det 

genomgått en ”betydande redaktionell omarbetning”. GTF anser att man bör definiera vad som menas 

med detta för att inte hamna i ytterligare bedömningssituationer. Vi anser vidare att om det 

redaktionella innehållet saknar lokal relevans för läsaren ska det inte räknas som exklusivt 

egenproducerat material. Detta för att säkerställa att det statliga mediestödet ska gynna den lokala 

journalistiken. 

 

§28 Utgångspunkter vid prioritering av mediestöd 



GTF anser att det är bra att redaktionsstödet prioriterar mångfald av allsidig nyhetsförmedling samt 

allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet! 

 

Övriga föreskrifter lämnas okommenterade 

 

 

 
 

 

Styrelsen för Gratistidningarnas Förening 

genom 

Ann-Louise Kleen, ordförande 

Dennis O Krook, projektledare 

 

 


