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Remissvar på En gränsöverskridande mediepolitik, SOU 2016:80. 
 

Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av förslaget och har följande synpunkter på 

förslagen i slutbetänkandet.  

 

Sammanfattning 

Närradions riksorganisation anser att utredningen i stort beskriver och ger en rättvisande bild 

av mediesverige idag. Utredningen med de tillhörande rapporter som utredningen har haft 

som underlag är också ett bra underlag för att ytterligare utveckla medieområdet. Lösningarna 

som presenteras anser NRO är på rätt väg även om utredningen inte når ända fram. Nedan ger 

NRO några exempel på detta. 

 

Mediestödet 

Det är bra att dagens presstöd ersätts med ett mera modernt stöd - ett mediestöd. NRO vill 

poängtera de demokratiska och etiska värdena och riktlinjer i en ny lag så att inte s.k. 

trollverkstäder erhåller stödet. Därför är det oerhört viktigt att det finns en ansvarig utgivare i 

en ny lag. NRO anser också att det är bra att alla typer av utgivningsformer har möjlighet att 

erhålla stödet.  

 

NRO tycker att det är bra att den modell för styrning som föreslagits i utredningen är bra. Att 

riksdagen beslutar om lagen och regeringen beslutar om en förordning som i slutändan 

hanteras av en myndighet. Det blir en tydlighet i hanteringen och lättare för de som ansöker 

och kan ta del av stödet har en tydlighet att förhålla sig till.  

 

Olika stödformer 

NRO anser att det är bra att utredningen föreslår flera olika stöd inom ramen för ett 

mediestöd. NRO anser emellertid att andelen av respektive stöd bör förändras. En betydligt 

större andel bör läggas på innovations- och utvecklingsstöd. Detta för att stimulera 

utvecklingen av både ny teknik men även för nya former för att ta del av innehållet i det 

material som ges ut. Närradion i Sverige har stor erfarenhet av att göra program för den lokala 

befolkningen och att producera program som är lokalproducerade. NRO tror att även 

resekostnader är en nödvändig faktor som bör ingå i ett nytt stöd. Många områden saknar 

kollektivtrafik och är relativt ganska stora till ytan för en redaktion att täcka. Många 

inlandskommuner är större än en del län. NRO föreslår därför att ett innovations- och 

utvecklingsstöd utökas till 75 miljoner och att det kan ges under maximalt fem år.     
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