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Från analog till digital marksänd radio – en plan från 
Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) 

(2014/2038) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 

liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 

förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till 

utredningens förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd 

digitalradio. Myndigheten instämmer i att förändringarna är så genomgripande att 

de bör förankras genom riksdagsbeslut. Vi instämmer i kravet att utbyggnad sker 

så att Sveriges Radios digitala sändningar ska ha samma täckning som de analoga 

FM-sändningarna. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till 

förslagen att närradion bör få möjlighet att fortsätta sända på FM-bandet tills en 

alternativ användning av närradions sändningsutrymme motiverar en förändring, 

att uppdrag bör ges till Myndigheten för radio och tv att följa frågan om tillstånd 

för närradio används i vinstsyfte och snedvrider konkurrensen på marknaden samt 

att det vid intresse från närradion bör kunna genomföras försök med småskaliga 

DAB-radiosändningar i Sverige. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vill understryka vikten av att 

bevaka och säkra villkoren för lokal icke-kommersiell närradio i övergången till 

digitalradio. Det saknas fortfarande en tydlig lösning för detta, och en sådan bör 

tas fram. Ideella föreningar har haft möjlighet att sända närradio sedan 1979. 

Genom närradion kan det lokala föreningslivet sprida information och vara en 

arena för åsiktsutbyten. Sett till antal tillståndshavare för att sända närradio så är 

Närradioföreningar och religiösa organisationer de största, följt av politiska 

föreningar och kulturföreningar. Digitalradiosamordningen lyfter fram vissa 

förändringar under senare år, som ett minskat antal tillståndshavare, och ökade 

möjligheter att informera om sin verksamhet på andra sätt. Samtidigt har 

lyssnandet på närradio legat relativt stabilt över tid (omkring 2 procent av 
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radiolyssnandet). Public service-kommittén (SOU 2012:59) lyfte fram behov av 

att åstadkomma en tillfredsställande lösning för närradiosändningar i övergången 

till digitalradio. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anser också, 

i likhet med Public service-kommittén, att en tillfredsställande lösning för 

närradiosändningar måste finnas på plats före det att beslut fattas om att släcka ner 

FM-sändningarna. 

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. 

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Eva Theisz beslutat. Handläggare 

Oscar Svensson har varit föredragande. 

 

 

Eva Theisz    

vik. generaldirektör Oscar Svensson 

  handläggare 


