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om radiotidningar m. m. (prop. 1982/83:137)

Propositionen

I propositionen föreslås att lagen om radiotaltidningar ändras så att
innehållet i dagstidningar kan spridas till synskadade genom rundradiosändning oberoende av om tidningarna läses upp eller om någon annan metod
används vid sändningen av innehållet. Genom förslaget öppnas möjlighet att
pröva ny och effektivare teknik för överföring av en tidnings innehåll till
synskadade.
Den nya tekniken innebär att överföring lättare kan ske av i princip all text
i en tidning. Synskadade kan därför få tillgång till i det närmaste samma
tidning som seende. En viss lättnad föreslås i gällande begränsning av
möjligheterna att ta med annonsmaterial i rundradiosändningarna för
synskadade. Sådan begränsning skall inte finnas i fråga om överföring som
återger tidningens hela redaktionella textinnehåll.
Med förslaget följer vissa ändringar i radiolagen. rättegångsbalken.
sekretesslagen och lagen om ansvarighet för taltidningar.
Lagändringarna avses träda i kraft den l juli J983.
I lagförslagen ersätts benämningen radiotaltidning med radiotidning och
benämningen kasscttaltidning med kassettidning för att benämningarna skall
få den förordade vidare innebörden. I konsekvens med dessa ändringar hör
enligt propositionen de av riksdagen godkända riktlinjerna för det statliga
stödet till taltidningar (prop. 1981182: 129. KU 1981/82:31. rskr 1981/82:409)
ändras i motsvarande utsträckning. Om förslaget godtas är avsikten att
taltidningskommittens uppdrag att fördela bidrag till dagstidningar för
synskadade skall utvidgas till att omfatta alla former av radio- och
kassettidningar med de föreslagna definitionerna.

Utskottet

De föreslagna lagän~lringarna gör det möjligt att pröva ny och effektivare
teknik som innebär att synskadade kan fä tillgäng till i det närmaste samma
tidning som seende. Enligt utskottet är detta positivt med hänsyn till de
synskadadcs berättigade krav på att få del av innehållet i dagspressen.
Utskottet hemställer
1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen,

1 Riksdagen 1982183. -I sam!. Nr 3-1

KU 1982/83: 34

2

2. att riksdagen godkänner de i propositionen förordade ändringarna i riktlinjerna för statligt stöd till taltidningar.
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