
 

 

 
 

TU. Kungsgatan 62, 3 tr. Postadress: Box 22500, 104 22 Stockholm. E-post: info@tu.se.  
Tel: +46 8 692 46 00. www.tu.se www.dagspress.se 

Till Kulturminister Amanda Lind 

 

Välkommen åter!  
– och nya utmaningar om press- och mediestödspolitiken! 

Tidningsutgivarna (TU) vill först välkomna dig tillbaka som kulturmi-
nister i Stefan Löfvens nya regering. Vi har uppskattat de tidigare kontak-
terna och samtalen om den framtida mediepolitiken – och hoppas de kan 
fortsätta! 

För nu är det bråttom! 

TU publicerade den 12 april 2021 en principdeklaration på DN Debatt om 
branschens syn på dagens – och ett framtida – stöd till nyhetsmedier. 
Texten, undertecknad av samtliga styrelseledamöter i TU, publicerades 
också på TU.se och fick stor uppmärksamhet i det allmänna nyhetsflödet. 

I huvuddrag bejakade TU där, i fråga om de direkta mediestöden, en suc-
cessiv avveckling och utfasning från det nuvarande presstödet och en 
motsvarande infasning in i ett nytt mediestödssystem – med bibehål-
lande av det nuvarande stödet till lokal journalistik (”vita fläckar-stöd”) 
och ett fortsatt distributionsstöd. 

TU framhöll även behovet av en långsiktig inriktning mot indirekta stöd, 
som ett kvalificerat momsundantag och reducerade/avskaffade arbetsgi-
varavgifter.  

TU betonade branschens strävan mot ett framtida stödoberoende, men 
påminde särskilt om att presstöden infördes för hela 56 år sedan och att 
det därför nu krävs ”En bred politisk förankring och ett flerårigt per-
spektiv”.  

TU utvecklade i en PM 2021-05-04 sin ståndpunkt. 

TU noterade här en påtaglig samsyn med regering, samarbetspartier, op-
positionspartier och tjänstemän inom regeringskansliet i fråga om såväl 
mediestödspolitiken som om publicistikens värde. Vi uppfattade också en 
genuin strävan om att eventuella förändringar ska ske i samförstånd med 
branschen. 
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Och här måste nu arbetet snabbt tas vidare! 

• Nyhetsmedierna inom TU måste då ges en möjlighet att ha en 
långsiktig förutsebarhet för sin ekonomi, åtminstone för år 2022-

2023.  
 
Det är därför nu angeläget att en särskild utredare snabbt tillsätts 
för att utreda och – i samråd med branschen och med en aktiv och 
nära parlamentarisk förankring - lägga fram förslag om ett medie- 

och redaktionsstöd efter år 2023. Det måste också innefatta en 
tydlig konsekvensanalys av en utfasning- och infasning – och de 
justeringar det kräver - från det nuvarande driftsstödet.  
 

• Kortsiktigt måste också driftsstödet till fådagarstidningarna – en-
ligt tidigare åtaganden – räknas upp. 

 

TU ser mot den bakgrunden fram emot en fortsatt dialog och står själv-
fallet till förfogande med bransch- och faktakunskap i det fortsatta – och 
viktiga – arbetet med den framtida press- och mediestödspolitiken. 

Stockholm den 9 juli 2021 

TU - Medier i Sverige (TU) 

 

Thomas Mattsson  Per Hultengård 
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