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Gratistidningarnas 
Förening är en 
intresseorganisation 

för tidningar som gratisdist-
ribueras till hushåll och helt 
fi nansieras genom annons-
intäkter. 

Föreningen anser att om 
presstödet ska fi nnas kvar 
bör det förändras. Detta av 
den enkla anledningen att 
även tidningar som läsar-
na inte behöver betala för 
skall få möjlighet att nyttja 
presstödet. Det skulle stärka 
mångfalden och lokaljour-
nalistiken för fl er grupper av 
”mediesvaga” hem. 

Tyvärr fi nns förslag i den 
senaste presstödsutredning-
en som riskerar att ytterliga-
re snedvrida konkurrensen. 
Om kraven på upplaga sänks 
möjliggör det för prenume-
rerade tidningar med bidrag 
att öka sin spridning, vilket 
skulle innebära en osund 
konkurrens som just mång-
falden av lokaljournalistik 
skulle drabbas av.

Presstöd för att garantera 
en mångfald av nyheter och 
samhällsinformation är i 
grunden bra och bidrar till 

mångfalden på mediamark-
naden. Detta statliga stöd 
kom till för snart 40 år se-
dan för att mindre tidningar, 
så kallade ”andratidningar”, 
inte skulle dö svältdöden i 
skuggan av den domineran-
de. Vilket var fallet på de 
fl esta orter i Sverige. Att allt 
fl er hushåll idag – inte minst 
ekonomiskt svaga och bland 
dem många invandrande 
svenskar – står utan denna 
information ska ses som ett 
hot mot demokratin. Här 
har gratistidningen fyllt en 
roll och vi har fl era gång-
er tidigare visat att stödet 
till mångfald är missriktat 
och ett allvarligt hot mot 
den fria konkurrensen. 
Om det statliga stödet 
överhuvudtaget ska fi nnas 
kvar borde därför också fl er 
gratisutdelade tidningar få 
del av det. Förslaget i den 
senaste presstödsutredning-
en riskerar att snedvrida 
denna konkurrens ytterliga-
re genom att minska kraven 
på abonnerad upplaga. En-
ligt förslaget kan exempelvis 
en prenumererad tvådagar-
stidning, med fortsatt oför-

ändrat presstöd, i praktiken 
utöka sin räckvidd till en 
nivå som ännu mer konkur-
rerar med gratistidningar i 
spridningsområdet.

I det nuvarande press-
stödet fi nns nivåer som ger 
olika stöd utifrån storleken 
på prenumererad upplaga 
och antalet utgivningar 
varje vecka. Att stödja en 
mångfald inom pressen är 
rimligt, men stödet bygger 
på en modell som skapades 
innan marknaden för tryckta 
tidningar kraftigt förändra-
des. Mycket har skett inom 
mediabranschen och det har 
i stor utsträckning påverkat 
tryckta papperstidningar, 
så kallad print.  I takt med 
minskade upplagor för 
prenumererade tidningar 
har marknaden för gra-
tistidningar vuxit kraftigt. 
De har utvecklats från så 
kallade annonsblad till vik-
tiga nyhetsbärare av lokalt 
material. Detta är en positiv 
utveckling och kompense-
rar minskningen av lokal 
journalistik. Gratistidningen 
har alltid varit viktig ur ett 
demokratiperspektiv tack 

vare sin oslagbara sprid-
ning på näst intill 100 % av 
hushållen i sitt spridnings-
område, och denna roll har 
bara förstärkts allteftersom 
prenumererade tidningar 
tappar läsare år från år.

Därför anser vi 
att utgivningen av 
gratistidningar med lokalt 
material är väl så viktiga 
ur ett demokratiperspektiv 
som den prenumererade 
tidningen är. 

Konkurrensen snedvrids 
ännu mer om presstödsut-
redningens senaste förslag 
blir aktuellt. För en så kallad 
fådagarstidning med en ut-
givningsdag i veckan gäller 
att 51 % procent av den 
totala upplagan ska vara pre-
numererad. För en tidning 
med utgivning två dagar i 
veckan gäller att den betalda 
upplagan motsvarar 70 % 
av den totala. Anledningen 
till att det inte krävs 100 % 
betald upplaga är att det ska 
fi nnas möjlighet att ibland 
öka räckvidden för att mark-
nadsföra tidningen. Om 
kraven för en tvådagarstid-
ning i fortsättningen sänks 

från 70 till 51 % så öppnar 
det för dessa tidningar att 
i princip gratisutdela en 
allt större upplaga, varje 
vecka, med oförändrat stöd. 
I princip blir det möjligt 
att ”starta” en gratistidning 
med presstöd om en mindre 
del av upplagan är betald. 
De gratistidningar som inte 
tar betalt omfattas fortfaran-
de inte av stödet.

Vi är väl medvetna om 
att förändringen är tänkt att 
ge tidningar med presstöd 
ökad möjlighet att skaffa 
nya prenumeranter. Men 
eftersom förändringen 
också innebär en ytterligare 
snedvridning av konkurren-
sen på annonsmarknaden 
kommer det att slå hårt mot 
oss som fi nansieras enbart av 
annonsintäkter. 

Landets gratistidningar 
växer sig allt starkare i takt 
med att intresset för att pre-
numerera minskar. Etable-
rade gratistidningar - som 
satsat mycket resurser för att 
bli allt mer viktiga nyhetsbä-
rare till allt fl er tidningslösa 
hushåll – riskerar alltså att 
konkurreras ut av ett feltänk 

i något som var andeme-
ningen med att presstödet 
infördes. 

Det är inte bara ett hot 
mot alla som jobbar med 
gratisdistribuerade tidning-
ar, utan också ett sätt att 
motarbeta den demokratiska 
tanken att så många hushåll 
som möjligt ska nås av 
lokala nyheter och sam-
hällsinform ation. Om stödet 
istället utökas till att omfatta 
alla de gratistidningar som 
idag inte har rätt till det kan 
mångfalden och den lokala 
journalistiken stärkas.
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Bättre Bil

Dags att
byta om
– rätt vinterdäck till rätt pris!

En av våra medarbetare går nu i pension och vi söker hans 
efterträdare.
Den vi söker skall ansvara för utlastning av material och även 
kunna ersätta platschefen i täkten vid semester och dyl.
Vi är certifierade varför tjänsten kräver visst delansvar i 
uppföljningen.
Du skall vara erfaren lastmaskinist och vi utgår från att du  
har förarbevis och vi ser gärna att du även har förarbevis för  
grävmaskin.

Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 21 november  
till Östads Stiftelse, Östad Säteri 1, 441 91 Alingsås eller  
på mail patrik@ostadssateri.se.
Frågor om tjänsten besvaras av Patrik Alströmer tel. 0322-71052

Östads säteri 
driver bergtäkt i 

Österäng beläget 
vid Brobacka 

(korsväg 180/190). 
Vi är sex stycken 

anställda.

Lastmaskinist sökes

ALAFORS. Ales lag slog 
ut PRO Trollhättan i den 
första tävlingen i PROve-
tarna i Medborgarhuset. 
Efter en jämn kamp stod 
Ales lag som segrare med 
15-13. Nästa tävling äger 
rum den 3 december, också 
den i Medborgarhuset, mot 
PRO Skallsjö.

Kunskapstävlingen 

PROvetarna är en riksom-
fattande tävling mellan 
olika PRO-föreningar. Det 
handlar om att hålla hjär-
nan alert och minnas olika 
fakta som kanske tillhör lite 
mer avancerad allmänbild-
ning. Tävlingen genomförs 
med 3-mannalag samt 
lagledare och reserver.

Tävlingens första 

omgång 2014 mot Troll-
hättan vanns av Ales lag. I 
distriktets kvartsfi nal möter 
vi PRO Skallsjö. Det lag 
som vinner de fyra tävling-
arna i distriktet går vidare 
och kan slutligen få delta i 
riksfi nalen, som genomförs 
på en Finlandsbåt.

I Ales lag ingår med-
lemmar från Surte-Bohus 

och Ale norra; Elisabeth 
Funke, Gerd Sundh, 
Holger Johannesson, 
Ritva Jansson och Jouko 
Kangasoja. Vår lagledare 
är Willy Kölborg.  Kom 
och heja fram vårt lag!

Jouko Kangasoja

Ale besegrade Trollhättan i PROvetarna
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Mer
än bara 
lokal-

tidning
Printshop, 
film, webb
& reklam

Läs mer på www.alekuriren.se

EN STOR 
FAVORITBILD!
–VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

70X100 CM 199 KR
50X70 CM 149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå


