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Yttrande över Förslag till handlingsprogram för bevarande
av de samiska språken
(Ku2020/01895)
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har beretts tillfälle att yttra sig över
förslaget till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken. MPRT har i
uppdrag att verka för yttrandefrihet och stödja möjligheterna till mångfald och
tillgänglighet inom press, radio och tv. MPRT yttrar sig över förslaget endast i de
delar som rör myndighetens verksamhetsområde.
4.5 Medier, public service
MPRT har inget att erinra mot förslaget att säkerställa resurser för att garantera
en regelbunden och kvalitativ tidningsutgivning av helt eller delvis
samiskspråkiga tidskrifter i Sverige. Förslaget skulle kunna bidra till en ökad
mediemångfald. MPRT lämnar samtidigt följande synpunkter.
Mediestödsnämnden, som är ett fristående beslutsorgans inom MPRT, fördelar
press- och mediestöd till allmänna nyhetstidningar och allmänna nyhetsmedier. I
både presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053)
finns det särskilda villkor för allmänna nyhetstidningar och nyhetsmedier som riktar
sig till nationella minoriteter och som i huvudsak eller i helhet inte är skrivna på
svenska. I presstödsförordningen finns det vidare ett undantag för allmänna
nyhetstidningar som specifikt tar sikte på språken finska, samiska eller meänkieli och
där tidningens utgivningsort är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för
något av språken enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Mediestödsnämnden fördelar däremot inte stöd till sådana
tidskrifter som inte kan anses vara allmänna nyhetstidningar eller allmänna
nyhetsmedier.
I handlingsprogrammet lämnas även ett antal andra förslag för att stärka det
samiskspråkliga arbetet och språkvård. MPRT ser positivt på arbetet för att främja
tillgång till medieutbud på minoritetsspråk men konstaterar att hur ett sådant arbete
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ska organiseras bör överlämnas till public servicebolagen då dessa ska ha en hög grad
av självständighet.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Charlotte IngvarNilsson. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Georg Lagerberg
och verksjuristen Kerstin Morast deltagit. Juristen Annika Almström har varit
föredragande.
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