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Remiss av Myndigheten för press, radio och tv:s rapport
Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) instämmer i de behov av distributionsstöd
som analyseras i betänkandet samt menar att stöd av de former som föreslås är
motiverat.
SKR vill i sammanhanget uppmärksamma regeringen på förbundets synpunkter
rörande befordringskravet i postförordningen samt vidhängande ståndpunkter rörande
distribution av digitala medier
Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
En god tillgång till medier är fundamental för invånarnas möjlighet att ta del av
nyheter, samhällsdebatt och delta i det demokratiska samtalet. Denna tillgång ska
finnas i hela landet.
SKR därför instämmer i de behov av distributionsstöd för nyhetstidningar som
analyseras i betänkandet samt menar att stöd av de former som föreslås är motiverat.
Distributionen av media är frågor som berör fler områden än distribution av tryckta
alster, den handlar även om postbefordran och den digitala infrastrukturen.
SKR vill i sammanhanget uppmärksamma regeringen på förbundets synpunkter, som
förmedlades i yttrandet över Befordringskravet i postförordningen (vårt dnr 20/01600,
ert dnr I2020/03091) rörande befordringskravet i postförordningen samt vidhängande
ståndpunkter rörande distribution av digitala medier.
SKR anser att det krävs ytterligare satsningar i en nationell digital infrastruktur för att
de genomgripande förändringar som postsektorn står inför, vari tidningsdistributionen
i vissa fall ingår, ska vara möjliga att genomföra utan att skapa stora skillnader i
kommunikationsmöjligheter.
SKR välkomnar den utredning som nu tillsatts för att se över finansiering av den
samhällsomfattande posttjänsten. Utredning bör nogsamt genomlysa alla
förutsättningar för hur våra ändrade kommunikationsmönster påverkar innebörden av
en samhällsomfattande posttjänst men också tydliggöra vad som krävs av ytterligare
nationellt digital infrastruktur för att omstruktureringen ska vara möjlig.
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