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LOs yttrande över den parlamentariska public service
kommitten slutbetänkande "Ett oberoende public service för
alla - nya möjligheter och ökat ansvar" (SOU 2018:50).
LO har tagit del av betänkandet och vill lämna följande yttrande.
Det är positivt den parlamentariska public service-kommitten så tydligt
betonar den betydelse ett oberoende public service har för demokrati och
folkbildning, inte minst i ljuset av de hot mot oberoende journalistik och
kultur vi ser exempel på i vår omvärld. LO anser att public service-företagen
även fortsättningsvis måste ha ett brett uppdrag och stå fria från såväl
politiska som privata och kommersiella intressen. LO instämmer också i
förslaget om att public service-bolagens oberoende bör grundlagsskyddas.
Kommittens förslag att Public Service bör ha fokus på kärnuppdraget, ljud
och bild, är rimligt.
Förslaget om längre tillståndsperioder ger en bättre och mer stabil grund för
verksamheten. LO har heller inga invändningar mot förslaget att TV
licensen ersätts av en inkomstbaserad avgift för alla medborgare. Att
bolagen får ett ekonomiskt tillskott och därefter regelbundna uppräkningar
är välkommet och ligger i linje med vad LO föreslagit i tidigare remissvar.
LO instämmer också i kommittens förslag om minskad sponsring.
LO har i tidigare remissvar även betonat vikten av att public service speglar
hela landet. LO välkomnar därför kommittens betoning av en bättre lokal
nyhetsbevakning och förutsätter att de ökade resurser public service föreslås
att få bland annat kommer att användas till ökade satsningar utanför
storstadsområdena.
LO välkomnar också kommittens betoning av folkbildning som en central
del av public service-uppdraget. Utbildningsradion (UR) har till kommitten
framfört att bolaget, mot bakgrund av den ökande polariseringen i samhället,
bör få ett utvidgat folkbildningsuppdrag och ett särskilt uppdrag om medie
och informationskunnighet. LO instämmer med vad UR framfört men
noterar att kommitten bedömer att sådana höjda ambitioner bör kunna
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hanteras inom ramen för den generella förstärkning av bolagets resurser som
sker under nästa tillståndsperiod. Huruvida denna förstärkning är tillräcklig
för den nödvändiga ambitionshöjningen kan LO i dagsläget inte bedöma. Vi
väljer dock att acceptera kommittens bedörrming men vi vill betona vikten
av att frågan följs upp under korrnnande år.
När det gäller förhandsprövningen instämmer LO i den reservation som
lämnats in av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Förhandsprövningen är, av de skäl reservanterna anför, problematisk ur ett
yttrandefrihetsperspektiv och riskerar att korrnna i konflikt med
Yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud. Den skärpning av
förhandsprövningen som kommitten föreslår genom att tredje part ska kunna
anmäla nya public service-tjänster kan i förlängningen ra än större
konsekvenser i det avseendet. LO delar därför reservanternas uppfattning att
kommittens förslag om förhandsprövning bör avstyrkas och att
förhandsprövningen bör avskaffils.
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