2017-03-22

1

Remissvar på 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Närradions riksorganisation, NRO, en organisation som samordnar närradion i Sverige. Även
om närradion inte finns i alla kommuner så närradion en viktig del av föreningslivet och
utvecklingen i landet. Närradion består av enskilda föreningar som sänder program lokalt över
en kommun, och ger information om föreningens verksamhet samt program om lokala
intressen i kommunen. Totalt finns ca 700 enskilda föreningar som sänder närradio i Sverige.
NRO har tagit del av utredningen och vill lämna följande synpunkter på utredningens förslag.
NRO anser att infrastruktur i samhället är mycket viktig och någonting som staten eller det
allmänna som står för. I det begreppet räknar vi in förutom de tradionella vägar, järnvägar och
flyg även post, internet, radio och TV. Flera av förslagen att exempelvis alla ska ha tillgång
till snabbt internet, det är bra. NRO vill lägga till att det också ska vara till en rimlig kostnad.
NRO föreslår att det införs en maxtaxa för kostnaden för bredband för enskilda, företag och
föreningar. Max 1 000 kr per år och abonnent är en rimlig kostnad.
Föreningslivet och det civila samhället är som det beskrivs i utredningen viktigta element i
samhället. Många saker skulle inte fungera alls utan föreningslivets arbete. NRO vill därför
lyfta fram närradion som en viktig samhällsfunktion, inte minst när det gäller information
men även i kris- och katastrofsituationer. Föreningslivet gör stora insatser när det gäller
integrationsarbetet i många kommuner och kan kanske göra ännu mer om vissa kostnader kan
ersättas. Kostnaderna för föreningarna arbete borde därför på något sätt kunna ersättas genom
ett föreningslivets verksamhetsbidrag för det arbete som de utför. NRO har inget direkt
förslag på storlek men ett årligt stöd till föreningslivets insatser borde inrättas.
Skellefteå 2017-03-20

Lars-Erik Backström
ordförande

Närradions Riksorganisation
c/o Lars-Erik Backström
Myntgatan 29
931 48 Skellefteå
Sweden

Telefon
0910 -14219
072-517 56 07
E-post: ordforande@nro.se
http:// www.nro.se

Pg
4433850 -7

Orgnummer
894701-8795

