Motion till riksdagen
1989/90:K10
av Ander

Björck m.fl. (m)

med anledning av prop, 1989/90:78
Reformerat presstöd

Propositionen föresiar vissa principiella förändringar av det �tatliga presstö
det. Bland annat före�lå� att driftsstödet bör vara upplageba e rat i stället för
som nu beräknat pa pappersförhrukningen.
Det finns anledning att hälsa detta förslag med tillfrcd�ställel.e. Vad gäller
förslagen att av!>kaffa Pre sens lånefond. att införa ett nytt utvecklingsstöd
och engang�in!>aben för utbildning i tidningsledning samt de ökade kostna
derna för drift!>�tödct yrkar vi däremot av!>lag.
Det är viktigt att bc�paringar sker också på pre stödet. l en ansträngd sam
hällsekonomi är det inte rimligt att öka kostnaderna för presstödet.
Det är vidare viktigt att utforma stödet �å att det utgår efter sa generellt
verkande regler �om möjligt. Härigenom minskar risken för godtycke och
otillbörliga hiin�yn vid fördelningen.

I propo!>itionen föreslas att en ny stödform -utvecklingsstöd -skall in
föras. Angående detta anförs i propositionen (sid. :n f) bl.a. följande:
Till skillnad fra n det generellt verkande drift. stödet kriiver utveckling��tödet
en ingående pröl'ning av förutsättningarna för stöd. Efter!>Om utvecklings
stödet hestar av nera �kilda delar behövs olika slag!> uppgifter för bedöm
ningen av om töd skall beviljas eller inte. Det kan exempelvis röra �ig om en
fu/lstiill(/ig beskril•ning av den planerade inve.teringen inklu�ive a IIIförliga
kosmadskalkyler för projektet� olika delmoment och redogöre/:,er för tänkta
kredi11•illkor i den planerade upplaningen pa marknaden etc. att bidragstill
delningen kan anpas�as till projektet i de�!> helhet. Vidare kan bidragsgiv
ningen också innefatta krm· på efterkalkyler. där en stödmottagande tidning
redovisar eventuellt uppkomna skillnader mot kalkylen. Jag utgår från att
ansökningar fran tidningar utan driftsstöd dessutom relatera� till en fullstän
dig red01·isning

m·

förewgers ekonomiska ställning sa att presstödsnämnden

kan pröva om det behövs ett statligt tilbkott utöver tidningen� egna re�ur!>er
för att genomföra det aktuella projektet. l vissa fall kan det vara befogat
att inhämta sadana uppgifter att tidningsröreben kan �ärskiljas fran annan
verksamhet. Det bör ankomma pa presstödsnämnden att i form av tillämp
ningsföreskrifter ange vilka uppgifter som skall atfölja ansökningar om ut
vecklingsstöd. (Vara kursiveringar.)
Detta för�lag innebär att bidragen -inte lån - villkoras med langtgaende
kontroll. varvid framför allt pre�stödsnämnden förut�ätts spela en framträ
dande roll. �aväl vid planeringen �om genomförandet av dc olika inve!>te-

3
1• Riksdagen /989 90. 3 mm/.

r

K9-15

ringarna och organisationsförändringarna. Innebörden av detta är att det
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skulle utvecklas en omfattande myndighetskontroll över de olika tidningar

KlO

nas dispositioner-något som ter sig mycket främmande för den fria svenska
pressens traditioner.
Att så markerat slå in på en sådan väg innebär att den svenska presstöds
politiken i viktiga avseenden skulle frångå grundprincipen att arbeta med
generella regler för att därigenom i görligaste mån undvika beslut in casu och
därigenom hindra t. ex. partipolitiskt färgade manipulationer i enskilda fall.
En sådan utveckling kan vi inte medverka till.
Det föreslagna nyinrättade utvecklingsstödet innebär vidare klara risker
för att en oproportionerligt stor del av stödet kan gå till en viss grupp av
tidningar. Detta förslag avvisas.
Förslaget om en särskild engångsinsats för utbildning i tidningsledning av
visas. Vi anser det ligga i tidningsföretagens eget intresse att se till att före
tag ledningen har en rimlig kompetens för sina uppgifter. l den mån sär
skilda problem föreligger i detta avseende inom någon tidningsgruppering
torde tillräckliga medel kunna tas i anspråk av t.ex. det driftsstöd som utgår.
Pressens lånefond bibehålls. Härigenom ges möjlighet för presstödsnämn
den att bevilja lån på fördelaktiga villkor till investeringar som inte kan fi
nansieras via den normala kreditmarknaden och som bedöms önskvärda från
presspolitisk synpunkt. Ett belopp på 25 miljoner kronor bör liksom före
gående budgetår tas upp.
Vad gäller de föreslagna driftsbidragen föreslår vi en reduktion med 20
procent av det föreslagna beloppet.
Våra förslag innebär att driftsbidragen beräknas till 347 miljoner kronor i
stället för föreslagna 433.7 miljoner kronor.
Posten "Utvecklingsstöd till dagspressen" beräknad ti1135,8 miljoner kro
nor liksom posten "Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dags
pressen" utgår och ersätts med en post "Lån till dagspressen" om 25 miljoner
kronor.

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
l . att riksdagen till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret
1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 347 milj.kr.,

2. att riksdagen beslutar att anslagen Utvecklingsstöd till dagspres
sen och Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen
inte inrättas.
3. att riksdagen beslutar att bibehålla anslaget Lån till dagspressen,
4. att riksdagen -under förutsättning att yrkande 3 vinner bifall
till Lån till dagspressen för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsan
slag på 25 milj. kr.
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