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Remiss – Tidningen 8 SIDORS:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB som getts möjlighet att lämna remiss på promemorian ” ”Tidningen 8 Sidor:s 

möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag” avger härmed vårt remissvar. 

 

Inledning 

Vi vill inledningsvis påminna om de synpunkter som vi lämnade i vårt remissvar över Lättläst (SOU 

2013:58) där vi markerade FUB tydligt: 

 ” Förslaget att låta en statlig myndighet ge ut en nyhetstidning är ytterst märkligt. Det är dock 

positivt att den föreslås leva vidare. Det är emellertid en grundbult i vårt samhälle att pressen står 

helt fri i förhållandet till myndigheter och förvaltningar. Det hjälper inte att utredaren föreslår att 

generaldirektören för MTM ska utse en oberoende chefredaktör. Endast det faktum att en statlig 

myndighet har inflytande över tidningen innebär att tidningen inte skulle vara fristående. Det här 

förslaget måste därför skrotas. Det är ju fullständigt otänkbart att tänka sig att en statlig direktör 

skulle utse chefredaktören för t.ex. Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Förslaget faller på sin 

egen orimlighet”. 

 Bland annat kulturministerns uttalande i riksdagsdebatten 2014-06-17 (se nedan) visar på att - om 

viljan finns - det skulle vara möjligt att djupare undersöka förutsättningarna att tillföra Public 

Service, som är ett framtida alternativ som utgivare, ett sådant särskilt uppdrag.  

”Alternativet skulle då kunna vara att ett eget anslag till public service, öronmärkt för 8 sidor, 

inrättas i statsbudgeten – ett anslag som troligen skulle behöva omprövas varje år.”(Kulturminister 

Lena Adelsohn Liljeroth, i riksdagsdebatten 2014-06-17) 
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FUB: s syn är att vi som angetts som den viktigaste målgruppen för Lättläst information enligt 

utredaren inte kan acceptera att en statlig myndighet ska ge ut den samhällsinformation som är en 

demokratisk rättighet för vår grupp  och en skyldighet för staten att erbjuda. . 

Den oberoende tidningen 8 SIDOR fyller en viktig funktion då en utredning visar att endast två av 

tio personer av vår grupp går och röstar vid valen, ett faktum som stämmer till eftertanke, här krävs 

en engagerad och oberoende redaktion med bred erfarenhet och som kan arbeta självständigt vilket 

vi anser kan ske i Public Service organisationen.  

Utredaren vill vi påstå problematiserar utifrån olika perspektiv som ger sken av att enda lösningen 

skulle vara en utgivning i myndigheten i stort sett i hela sin utredning, vi får känslan av att 

direktiven grundade för ”ett givet resultat”, dock avslutas utredningen med en öppning om att ” det 

krävs ett riksdagsbeslut för att kunna införliva 8 sidor i public service” viket vi anser inte vara något 

uppseendeväckande, tvärtom så får frågan om demokratiskt hanterande av frågor för vår målgrupp 

en anständig hantering. 

Remissomgången av den aktuella promemorian skall vara avslutad 31:a augusti. Därefter skall 

departementet analysera svaren och återkomma till Riksdagen med ett svar vilket ska ske under 

hösten, vi hoppas och förutsätter att riksdagen tillkännager ett beslut som stärker vår grupps 

demokratiska förutsättningar vilket enligt FUB bäst  sker i form av oberoende redaktion under 

public service. 

 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson             Erling Södergren 

Ordförande               T.f kanslichef  
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