
Konstitutionsutskottets betänkande 

1987/88:39 
om stöd till radio- och kassettidningar (prop. 
1987/88: 145 samt prop. 1987/88: 100, bil. 10) 

Sammanfattning 

I betiinkandet behandlas regeringens proposition 1987/88: 145 om stöd till 
radio- och kassettidningar. tio följdmotioner samt en motion från allmänna 

motionstiden. Dessutom behandlas budgetpropositionens förslag till anslag 
till presstödsnämnden. Motionerna har givit utskottet anledning föreslå två 

tillkännagivanden till regeringen. Det ena avser tidsplanen för utbyggnaden 

av stödet till radio- och kassettidningar. det andra en utvidgning av stödet till 

att gälla även vissa rörelsehindrade. I övrigt tillstyrker utskottet propositio

nens förslag. I en gemensam reservation från c och vpk föreslås att riksdagen 
ger regeringen till känna att delmålet 50 dagstidningar som utkommer som 
radio- och kassettidningar hör uppnås inom tre år. Förslaget om anslag till 

presstödsnämndcn godtas. 

Propositionerna 

I proposition 1987/88: 100, bil. 10. föreslår regeringen riksdagen 
I. att till Prcsstödsnämnden för budgetåret 1988/89 anvisa ett förslagsan

slag av 2 594 000 kr. (G 6). 
2. att i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Stöd till radio- och 

kassettidningar för budgetiiret 1988/89 beräkna ett reservationsanslag av 
12 903 000 kr. (G 10). 

I proposition 1987/88: 145 föresl[ir regeringen riksdagen att 
3. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättitt förslag till lag om 

ändring i lagen (1981 :508) om radiotidningar. 
4. godkänna de av föredragande staisradet förordade lindringarna i 

grunderna för stöd till radio- och kassettidningar. 

5. godkiinna ambitionsnivån och inriktningen av verksamheten i enlighet 
med vad föredragande statsrådet förordat, 

6. godkänna vad föredragande statsrådet förordat i fråga om siindningsut

rymme och sändningstillstånd för radiotidningar, 

7. godkiinna de av föredragande statsrådet förordade formerna för 
administration av stödet till raclio- och kassettidningar. 

8. godkänna att en taltidningsniimnd med de uppgifter föredragande 
statsriidet angivit inrättas den 1 juli 1988. 

9. att till Presstödsnämnden och taltidningsnämnden för budgetåret 
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1988/89 utöver:· vad regeringen fiiri::slagit i proposition 1987/88: 100 bil. 10 KU 1987/88:39 
anvisa ytterligare I 166 000 kr. (G 7). 

10. att till S,töd till radio- och kas>ettidningar för budgeti1rct 1988/89 anvisa 

ett reservationsanslag av 37 124 000 kr. ( G lll). 

Motionerna · 

1987/88:K33 av Birgitta Hambraeus (c) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mrning ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts om att delm{ilct 50 taltidningar skall uppnås så snart som 

möjligt. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts om att fädagarstidningar skall ha samma riitt till statligt 

stöd som flcrdagarstidningar. 

1987/88:K34 av Lars Werner m.tl. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att delm;llct .5U 

dagstidningar för synskadade bör uppnås senast inom tre år. 

2. att riksdagen som sin· mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts om att de tidningar som s<'i önskar skall fä anslag för 

utgivning av radio- och kassettidnirigar; 

3. att riksdagen beslutar att iiven vissa rörelsehindrade skall ges tillgiing till 

radio- och kassettidningar.' 

1987/88:K3.5 av Karl Boo m.fl. (L') vari yrkas 

1. att riksdagen beslutar att titgivning a\· 50 dagstidningar som taltidningar. 

bör ske inom tre i\r. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförs rörande anslagstilldelning. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som 

motionen anförs rörande t•ndagars- och fädagarstidningar. 

1987/88:K36 av Marianne Andersson och Larz Johansson (L') vari yrkas att 

riksdagen med ändring av förslaget i propo~ition IY87/88: 145 beslutar att. 

utöver synskadade ji\m\'lil vissa rörelsehindrade skall ges tillgång till radio

och kasscttidningar. i enlighet med vad som <införts i motionen. 

1987/88:K37 av Anders Björck m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen hcslutar att 

utöver synskadade järm-iil vissa rörelsehindrade skall ges tillgang till radio

och kassettidningar. i enlighet med vad som anförts i motionen. 

1987/88:K38 av Ulla Orring (fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger 

regeringen ·till kiinna vad i motionen anförts om utbyggriaden av taltidning

arna. 

!987/88:K39 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen 

anförts om att dclm{ilet 511 dagstidningar som radio- och kasscttidningar biir 

uppnäs inom tre tir. 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen. 
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anförts om att iiven andra läshandikappade grupper bör få tillgång till radio- KU 1987/88:39 

och kassettidningar. 

1987 /88: K40 av Gunnel Jon äng ( c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen 

begär att 50 dagstidningar för synskadade skall uppnås senast inom tre år 

samt att detta skall ses som ett delmål. 

1987/88:K41 av Oskar Lindkvist m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av 

att päskynda utökad utgivning av radio- och kassettidningar. 

1987/88:K42 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen avslår propositionen vad avser inriittandet av en taltid

ningsnämnd, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att staten bör 

träffa en principöverenskommelse med dagspressen syftande till att varje 

tidning skall ge ut en taltidning som bekostas av tidningens samtliga läsare 

och att hjälpmedelscentralerna utan dröjsmäl skall kunna svara för de 

tekniska hjälpmedlen för mottagande av en s.k. RATS-tidning i enlighet med 

vad i motionen anförts, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att varje 

dagstidning i enlighet med det i motionen anförda målet skall ge ut en 

taltidning sä att alla synskadade kan välja sin tidning. 

1987/88:K810 av Nils Carlshamre m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande 

kassettidningar och texttelcfoner. nämligen att användarna solidariskt skall 

biirn kostnadsansvaret. 

Utskottet 

Taltidningskommittens verksamhet 

För att förbättra synskadades delaktighet i samhällslivet har riksdagen sedan 
1982 anvisat medel för utgivning av talutgiivor av dagstidningar. Verksamhe

ten har delvis haft försökskaraktär och innefattat utrednings- och utveck

lingsmoment. Ansvaret för den har åvilat taltidningskommitten. Avsikten 

har varit att kommittens arbete skall leda fram till en permanent verksamhet. 

Antalet medverkande dagstidningar har ökat efter hand. så att för närvaran

de 16 dagstidningar utkommer med radio- och kassettidningar. Till detta 

kommer en särskild försöksverksamhet med överföring till syntetiskt tal 

enligt den s.k. RAPS/RATS-metoden av datorsatt material från en tidning 

(Göteborgs-Poskn). 

I niira samarbete med Synskadadcs Riksförbund har kommitten och 

berörda tidningsföretag arbetat för att göra talutgåvorna kända bland 

synskadade och för att underlätta hanteringen av mottagarapparatur. 

abonnemangsrutiner m.m. Under kommittens verksamhet de senaste {iren 

har en rad radiorättsliga och ansvarighetsrättsliga fri1gor kunnat lösas i 

enlighet med de former för utgivning som arbetats fram och bedömts vara 

ändamalsenliga. 
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I propositionen framhålls att kommittens resultat gör det möjligt att nu ta KU 1987 /88:.39· 
ställning till formerna för den fortsatta verksamheten. Mycket som tidigare 

var praktiskt och principiellt oklart har nu ersatts med konkrct<I erfarenheter 

och förbättrade kunskaper. Det giiller såviil systemfragor som fr<'1gor om 

läsarreaktioner, radio- och kassettidningars sociala betydelse. ~kras roll i det 

totala mediesammanhanget för synskadade. deras möjligheter att förmedla 

nyheter och opinionsbildning och i övrigt bidra till en förbiittrad delaktighet i 

samhällslivet för synskadade. 

Utbyggnad av verksamheten 

I propositionen föresläs att ambitionerna för utgivningen itv radio- Pch 

kassettidningar under en femårsperiod bör vara att verksamheten byggs ut 

till att omfatta ett femtiotal tidningar. Utöver i:le tidningar som för 

närvarande ger ut inlästa talutgi:tvor har 3.'i företag förklara! sig beredda att i 

en nära framtid starta utgivning. Föredragande statsri1clet anför att mi1let i 

det närmaste· perspd..:tivet är att de tidningar som förklarat ·sig villiga att 

starta utgivning skall ges miijlighet att göra det. I Ian pi'tpekar dock att en 

utbyggnad till .'iO tidningar. dvs. en verbamhet som är tre g{mger så 

omfattande som den nuvarande. utgör ett avseviirt ittagande: 

Utgivningsverksamhcten under den niirmaste femfasperioden bör cnligt 

propositionen i huvudsak avse redigerade och inHista radio- och kassettid

ningar,_ som bygger på n.u väl prövade och yiilkiinda tekniska system. 

Utbyggnadstakten för radio- och kasscttidningarna bcrörs i flera motio

ner. Det betonas att det uppsatta målet om 50 tidningar iir ett delmi1l. I 

motion K33 (c) yrkande 1 pilpekas att riksdagen har uttalat att malet ~ir att 

alla synskadade i likhet med andra skall ha tillgiing till alla dagstidningar. 

Delmålet om 50 taltidningar bör cHirför enligt motionen näs si1 snart som 

möjligt. I motion K-D (s) uttalas förhoppningen att de praktiska hinder mot 

en snabbare utbyggnad som enligt propositionen finns skall kunna lösas s:1 att 

utbyggnaden kan ske med stor skyndsamhet och på kortare tid än de angivna 

fem åren·. Om delmalet 50 taltidningar kan uppn{1s på kortare tid iir det enligt 

motionärerna en stor framgång. Om så erfordras. siigs det i motionen. m:lstc 

anslagets storlek med kort varsel kunna omprövas. sil att de tidningar som 

önskar skall kunna fö anslag för utgirning av radioc och kassettidningar. l 

motion K.15 (c) yrkande 2 framförs liknande synpunkter. 

I motionerna K.14 (Ypk) yrkande 1. K3.'i ( c) yrkande I. K38 ( fp). K39 ( fp) 

yrkande 1 och K40 (c) föresliis att utbyggnadstakten skall vara s:ldan att 

delmi1lct 50 radio- och kassettidningär näs inom tre :ir. 
I motion K42 (m) hävdas att regeringens förslag _saknar ett nödviindigt 

nytänkande. Alltför många synskadade far vtinta alldeles för liingc för att 

kunna ta del av sin lokaltidning~ Regcringen bör diirför enligt yrkande 2 

snarast i samdd med företrädare för dagspressen träffa cn uppgörelse 

innehiirancle att varje tidning inom fem ar skall tillhandahålla en tal tidning i 

någon form. Kostnaderna för en s~1dan produktion hör solidarisktbi\ras av 

tidningens läsare. Utgirningen hör ske med· RATS-teknik och hjälpmedels

centralcrna tillhandahitlla den tekniska utrustning som kriivs. Propositionens 

förslag tillstyrks i avvaktan pä att denna miilsiittning kan uppnås (yrkande 3 ). 



Liknande synpunkter framförs i motioi1 K8 l0 (m) frt111 den allmiinna KU 1987/88:39 
motionstiden i vilken liet yrkas att anviindarna solidariskt skall hära 

kostnadsansvaret för säviil kassl'ttidning;fr som .texttcldoner. 

Represcntantl'r för Synskadades Riksförbund (SRF) har inför utskottet 

och i en skrivelse starkt betonat önskem[1let om en snabbare utbyggnadstakt. 

SRF erinrar om att riksdagen uttalat att "'det ideala miilet sjiilvfallet är att 

möjliggöra för de synskadade ·au fö tillgfing till all dagspress. iiven om detta 

mal knappast kan uppn<ls p{t en g:"ir1g"' (KU 1984/85:33 s. 5). Även SRF 

fiirespr[ikar att miilsiittningen bör vara att utbyggnaden till 50 dagstidningar 

skall vara uppnädd senast inom tre {1r. : 

Utskottet vill för sin del starkt bctllna det som sägs i saviil propositionen 

som i flertalet av motionerna. att utbyggnaden av utgivningen av radio- och 

kassettidningar till att omfatta 5U dagstidningar endast skall ses som ett 

dclm;'tl. Det iir angcliiget att detta delm{JI uppnäs så snabht som möjligt. 

Skulle det ske inom kortare tid iin fem itr vore det som framhillls i 

propositionen en stor framgiing. Riksdagen biir· vara beredd att ompröva 

anslagets storlek. s:\ att inte medclsbrist hinclrar att de tidningar som s{1 

önskar kan fa anslag för utgivande av radio- och kassettidningar. 

Taltidningskomrnittens verksamhet har lett till att en rad praktiska och 

administrativa pwhlem kring utbyggnaden har lösts. Förutsiittningarna är 

lbrfiir goda för att utbyggnaden i framtiden skall kunna git Ifogt snabbare iin 

hittilb. Den iir dock iiven fortsatt förenad med en rad praktiska problem. Dit 

hör införskaffande och intrimning av siindare och mottagningsapparatur 

samt annan teknisk utrustning. anstiillning och utbildning av journalister. 

marknadsföring och informatin1i. Inte minst iir utbyggnadstakten beroende 

av i vilken utstriickning tidningsföretagcn kan intresseras för utgivning av 

radio- och kassettidningar. Taltidningskornmitten har framhållit att nf1gon av 

samhiillet faststiilld utbyggnadsplan. som enkelt kan sättas i verket. i 

reaiiteten inte iir möjlig. 

Utskottet delar uppfattningl'n att den i propositionen angivna uthyggnacls

pla~en i sig iir ambitiös. men instiimmer i förhoppningen i motion K4 I att de 

praktiska prohkmen kan lösas s~1 att en utbyggnad till 50 radio- och 

kassettidningar kan ske pit kortare tid iin angivna fem är. Utskottet föresli\r 

att riksdagen med anledning a\ moti(rnerna K33 yrkande I. K34 yrkandi.:na I 

och 2. K35 yrkandena I och 2. K38. K39 yrkande J. K.J.O och K41 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

UtskottL't avstyrker förslagL't i motion K42 yrkandena 2 och 3 om en 

principöverenskommelse mellan rL·geringen och dagspressen. Även motior) 

K~IO a\'styrks. 

Utskottet godtar i övrigt amhitionsnidn och inriktningen av ve.rksamhe

tt:n i enlighet med \'ad som förordats i prnpllsitionen. 

Tidnings urval och prioriteringar 

l'vkrpartcn a,· de tjdningar som anmiilt sitt intresse för utgivning av 

taltid11ingar iir flenfag;irstidningar. Enligt fiire·dragandt: statsri\dets mening 

iir detta a\· siirskild bt:tydelsto· elit en av grundtimkarna bakom den statligt 

stiidda ,·erksamht?ten med radili- llCh kasscttidningar iir att synskadade skall 5 



bli mer delaktiga i den fortsatta samhällsdehatten. Fadagarstidningarna KU 1987/88:39 

fyller, sägs det i propositionen, en viktig funktion som komplement till 

fleidagarstidningarnas nyhctsförmedling och opinionshildning. men genom 

sin låga periodicitet kan de knappast sägas motsvara den för synskadade så 

viktiga aspekten med tät och fortlöpande rapportering. 

Vid utbyggnad av utgivningen bör enligt propositionen en god geografisk 

spridning eftersträvas. I omraden där politisk konkurrens förekommer bör 

siktet vara inställt på att uppnå politisk mångfald. Utbyggnaden hör dock inte 

planliiggas. Det centrala i nuläget är enligt föredragande statsradet att fånga 

upp och vidareutveckla det intresse som anmälts från utgivarhåll. Geografisk 

spridning och politisk mångfald hör åstadkommas genom prioritering bland 

ansökande tidningsutgivare. 

I motion K35 (c) yrkande 3 sägs att endagars- och fi\dagarstidningarna 

aktivt hör engageras i utgivningen av radio- och kassettidningar. De 

kompletterar enligt motionärernas mening den lokala och regionala opi

nionsbildningcn på ett viirdefullt sätt. Liknande synpunkter framförs i 

motion K33 (c) yrkande 2 vari det yrkas att fådagarstidningarna skall ha 

samma rätt till statligt stöd som flerdagarstidningarna. 

Det är naturligt att man i den fortsatta verksamheten i första hand tar sikte 

på de tidningar som redan förklarat sig villiga att starta taltidningsutgåvor. 

Det är dock viktigt att en så stor bredd som möjligt nås i utbudet. Utskottet 

har tidigare uttalat ( KU 1986/~7: l8 s. 5) att fådagarstidningarna står för 

viktiga inslag i sanihiillsdebatten och att de diirmed har betydelse för 

mångfalden i pressutbudet. Det bör enligt utskottets mening ankomma på 

det organ som i fortsiittningen skall administrera verksamheten att genom 

informationsinsatser söka intressera även andra tidningar än de 35 som redan 

förklarat sig beredda att starta utgivning av radio- och kassettidningar. 

Utskottet föresl{Ir att riksdagen i anledning av motionerna K33 yrkande 3 
samt K35 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

Utgivningsformcr, abonnemang och finansiering 

Utskottet godtar propositionen. 

Målgrupp 

Enligt taltidningskommitten bör i princip även andra läshandikappade 

grupper än de synskadade. t.cx. afatiker. personer med liis- och skrivsvå

righeter, rörelsehindrade och hegåvningshandikappade kunna få tillgång till 

radio- och kasscttidningar. Som jämförelse nämns att talböcker kan utnyttjas 

av även andra läshandikappade än synskadade. 

I propositionen påpekas att riksdag och regering under en följd av är 

understrukit vikten av att förbättra synskadades tillgång till dagstidningar. 
Utvecklingen har gått stegvis. och det är först nu möjligt att ge verksamheten 

en större omfattning och en permanent utformning. Föredragande statsriidet 

anser det angeläget att staten tills vidare står fast vid den ur~prungliga 

ambitionen med verksamheten. En vidgad inriktning på flera nytillkomman

de grupper skulle kunna fördröja och komplicera verksamheten. Många av 6 



de övriga läshandikappade grupper som nämnts av taltidningskommittcn KU 1987/88:39 

torde enligt propositionen kräva siirskilda anpassningsinsatser. Hänsynsta-

gande till dessa grupper skulle medföra behov av utveckling av olika 

redaktionella produkter och olika varianter av teknisk utrustning. Radio-

och kassettidningar bör diirför enligt föredragande statsrådet tills vidare 

förbehållas synskadade. 

I motionerna K34 (vpk) yrkande 3, K36 (c) och K37 (m) påpekas att det 

finns en liten grupp personer med så svåra rörelsehinder att de inte kan hålla i 

eller bHlddra i en dagstidning iiven om de har tillg{mg till olika hjälpmedel. 

Denna grupp behöver ingen särskilt tillrättalagd presentation av materialet, 

utan den kan tillgodogöra sig samma version som de synskadade. Den enda 

extra kostnaden för att iiven denna grupp handikappade skall kunna ges 

tillgång till radio- och kassettidningar är för viss särskilt anpassad mottagarut

rustning. 

I motion K39 (fp) erinras om att talböcker numera finns för utlåning till 

andra handikappade än synskadade. De flesta kommunbibliotek köper i dag 

egna talböcker, och utlåningen ökar ständigt. Detta bevisar enligt motionä

rerna att behovet av och intresset för intalad text är stort och ökande. I 

motionen siigs att lika viktigt som det iir att öka antalet intalade boktitlar 

måste det vara att ge miinniskor. som inte har tillgång till dagstidningar, en 

förutsiittning för full delaktighet i samhällslivet. Enligt motionärerna bör 

människor med läshandikapp av olika slag sedan behoven vitsordats få 
tillgång till radio- och kassettidningar. 

Utskottet tillstyrker yrkandena i motionerna K34 yrkande 3 och K37 att 

radio- och kasscttidningarna också skall göras tillgiingliga för den grupp 

rörelsehindrade som inte kan hålla i eller bliiddra i en dagstidning, men som 

kan tillgodogöra sig samma version av en taltidning som de synskadade. 

Liksom för de synskadade bör giilla att rörelsehindrade skall kunna styrka sitt 

behov för att erhålla abonnemang. 

För andra grupper av läshandikappade kriivs utgivande av speciellt 

tillrättalagda versioner av tidningarna. Som framh(1lls i propositionen skulle 

detta strida mot ambitionen med radio- och kasscttidningarna som innebär 

att de sil nära som möjligt skall ansluta sig till en tryckt förlaga. Utskottet 

anser i likhet med föredragande statsrådet att frågan om dessa gruppers 

tillgång till radio- och kassettidningar bör anstä. Motion K39 avstyrks. 

Utskottet vill dock i sammanhanget peka på utgivningen av nyhetstidningen 

8 sidor som omhänderhas av Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation. 

Utskottet har i samband med behandlingen av årets budgetproposition (KU 

1987/88:25) föreslagit en förstärkning av anslaget till stiftelsen. 

Stödets administration, avtalsfrågor m. m. 

Taltidningskommitten har hittills handlagt stödet till radio- och kassettid

ningar parallellt med att ett utvecklings- och utredningsarbete har bedrivits. 

Enligt propositionen bör verksamheten nu ges en permanent utformning. 

Föredragande statsrådet föreslår att en särskild myndighet, taltidningsnämn

den, med uppgift att fördela stödet till radio- och kassettidningar samt att 

följa verksamheten och bedriva visst utvecklingsarbete på området m.m. 7 



inrättas fr.o.m. den I juli 1988. Enligt förslaget knyts 11~1mnden administra- KU l987i88:39 

tivt till presstödsnämnclens kansli. I propositionen förcsläs ocksä att taltid-

ningsniimnden skall ges riitt att efter höramle av presstödsniimnden. 

televerket och S.veriges Radio AB bevilja siindningstillst{1nd enligt lagen om 

radiotidningar. Om enighet inte kan nt1s mellan taltidningsniimnden. telever-

ket och Sveriges Radio AB skall niimnden. med eget yttrande. liverliimna 

ärendet till regeringens prövning. Förslaget innebiir ocks[1 att nämndens 

beslut om f1terkallelse av tillstt111d får överklagas hos kammarriittcn. 

I motion K42 (m) yrkande I yrkas avslag p[1 propositionen i den del som 

avser inriittande av en taltidningsniimnd. 

Under utvecklingsarbetet med radio- och .kassettidningar har tidningsma

terial kunnat utnyttjas i talutg<'1vor utan siirskild ersiittning eller avtal mellan 

Tidningarnas arbctsgivareförening och Svenska journalistförbundet. I pro

positionen siigs att förutsilttningar finns för att frt1gan liven i fortsättningen 

kan lösas genom en överenskomn~clse mellan berörda parter. I det ddande 

liig~t. innan utvecklingstendenserna med bl.a. RATS-metodens tilliimpning 

och liins- och kommunaltidningarnas framtida inriktning klarnar. iir föredra

gande statsr<°1dct inte beredd att förorda en samlad prövning av de upphovs

rättsfrtlgor som hiinger samman med utnyttjande av tryckt information i olika 

former för synskadade. 

Utskottet tillstyrker propositionens förslag om inriittande av taltidnings

nämnden och om verksamhetens administration i övrigt. Motion K42 
yrkande I avstyrks s{1ledes. 

De 16 tidningsföret.<1g som för niirvarancle ger ut radio- och kassettidningar 

förutsätts enligt förslaget fortsiitta sin utgivning. Utskottet noterar att 

hidragsavtal som taltidningskommitten under sin mandatperiod fär sluta med 

dessa företag avseende en fortsatt verksamht't kan beröra mt'del som avser 

kommande budgetår och som enligt förslaget skall förvaltas av den nya 

taltidningsniimnden. Utsknttet har för sin del ingen erinran mot en st1dan 

ordning i fr{1ga om de sexton nu utgivande tidningarna. eftersom dessa 

förutsiitts fortsiitta sin utgivning utan avhrott oavsett de föreslagna.omliigg

ningarna i stödets administration. Utskottet vill ocksii framhiilla det angeHig

na i att ett avtal ing<'lr i frt1gan om rätten att utnyttja tidningsmatcrialct s<I att 

utgivningen av radio- och kasst'ttidningar kan fortsiitta efter den l juli 1988 

utan a\'brott. 

Anslag till presstödsnämnclen och talticlningsniimnden ( G 6) 

Utskottet godtar förslagen i budgetpropositionen och proposition 1987/ 

88: 145 om anslag till presstödsn:imnden och taltidningsniimnckn. 

Stöd till radio- och kassetticlningar (G 10) 

Utskottt't godtar förslaget i proposition 1987/88: 145, 

Hemst~illan 

Utskottet hemstiiller 

I. betriiffande whygg1111ds1ak1c11 
att riksdagen med anledning av proposition 1987/88: 145 och motioner-



na l987/88:K33. yrkande' l. 1987/8S:K3-I. yrkandei1a I och 2. 19871 KU 1987/88:39 

88:K35. yrkandena l och 2. 1987/88:K.~8. 1987i88:K39. yrkande I. 
19«~7/88:K40 och 1987/88:K-11 samt med avslag på nwtionerna 1987/ 

88:K-12. yrkandena 2 od1 3. och 1987/8S:K810 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

2. bctriiffande l//l'ffkli11g och 11111rk1111dsfiiri11g 
att riksdagen godknnner ambitionsniv~in och inriktningen av verksam

heten vad giiller fri1gor om teknik och utveckling samt utbildning· och 

marknadsföring i enlighet med vad som förordats i propositionen. 

3. betriiffande urral aF tidningar 
att riksdagen med anledning a~' propositionen och motionerna 1987/ 

88: K33. yrkande 2. samt I W~7!88: K35. yrk<tndc 3. som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

-1. betriiffande 11tgirni11gs/im11cr och fi111111sicri11g 
att riksdagen godkiinner de i propositionen förordade föriindringarna i 

grunderna för stödet till radio- och kassettidningar vad giill<:r utgiv

ningsformcr, abimnemang. kostnader och finansiering. 

5. bctriiffonde målgrupp 
att riksdagen med bifall till motionerna 1987/88:K3-I. yrkande 3. 

1987/88:K.16 och J987!88:K37 samt med a\·slag pii motion 1987..' 

88:K39. yrkande 2. som sin mening ger regeringen till bnna vad 

utskottet anfört, 
(1. betriiffande sii11d11i11gs/rligor 

att riksdagen godki!nncr vad som fönfrdas i propositionen om 

siindningsutrymme och siindningstillsti1nd för radiotidriingar. 

7. beträffande ai/111i11istratio11 c11· stödet. 
att riksdagen godkiinner de i propositionen förordade formerna fi\r 

administration av stiidL't till radio- och kassettidningar. 

8. beträffande a11.1Tar för n'rksa111hett11 
att riksdagen med avslag pi1 motion 1987!88:K42. yrkande I. godUn

ner att en taltidningsnämnd med de uppgifter som angetts i propositio

nen inriittas den 1 juli 1988. 

· lJ. betriiffande lagen om radi()fid11i11gar 
att riksdagen med bifall till propositionen antar det framlagda 

förslaget till lag om Lindring i lagen (1981 :508) om racliotidningar. 

10. betriiffande presstiid.rnii11111clrn och taltid11i11grnii11111de11 
att riksdagen med bifall till propositionerna [lJ87/88: [()()bil. 10 punkt 

G 6 och 1987/88: 1-15 till l'resstöcl.rniimndcn och 111/ticl11i11grnii11111de11 för 

budget{t~et 1988189 anvisar ett förslagsanslag av 3 760 000 kr., 

11. betriiffandc stöd riff radio- och kasscttid11i11gar 
att riksdagen med bifall till proposition 1987/88: 1-15 till G 10 Stiic/ 1il/ 
radio- och kas.ffttid11i11gar för budget{tret 198.S/89 anvisar ett reserva

tionsanslag av 37 124 000 kr. 

Stockholm den 5 maj 1988 

P;\ konstitutionsutskottets viignar 

Olle S1·e11sso11 
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Närvarande: Olle Svensson (s), Anders Björck (m). Kurt Ove Johansson (s), KU 1987/88:39 
Birgit Friggcho (fp), Bertil Fiskcsjö (c), Sture Thun (s). Hans Nyhage (m), 
Sören Lekherg (s), Börje Stensson (fp), Torgny Larsson (s), Bengt Kindhorn 
(c), Nils Berndtson (vpk), Ulla Pettersson (s), Inger Koch (m) och Ove 
Karlsson (s). 

Reservation 
Bertil Fiskesjö (e). Bengt Kindbom (c) och Nils Berndtsson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 5 börjar med ,;Utskottet vill" 

och slutar med "utskottet anfört" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill för sin del starkt hetona det som sägs säväl i propositionen 

som i flertalet av motionerna. att uthyggnaden av utgivningen av radio- och 

kassettidningar till att omfatta 50 dagstidningar endast skall ses som ett 

delmål. Enligt utskottets mening är dock den utbyggnadstakt som regeringen 

föreslår för långsam. Taltidningskommittens verksamhet har lett till att en 

rad praktiska och administrativa problem kring utbyggnaden i framtiden 

skall kunna gä långt snabbare iin hittills. Enligt utskottets mening bör 

m[ilsättningen vara att en utbyggnad till SO dagstidningar som utkommer med 

radio- och kassettupplagor bör ske inom tre ar. Anslagets storlek för för den 

kommande treårsperioden inte vara ett hinder för denna snahbare utbygg

nadstakt. 

Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till motionerna K33 yrkande l, 

K34 yrkandena 1 och 2, K35 yrkandena 1 och 2. K38. K39 yrkande 1. K40 och 

K41 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

dels att moment l i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
1. beträffande utbyggnadstakten 

att riksdagen med anledning av proposition 1987/88: 145 och med bifall 

till motionerna 1987/88: K33, yrkande l. 1987/88: K34. yrkandena 1 

och 2, 1987/88:K35, yrkandena 1 och 2. 1987/88:K38. 1987/88:K39, 

yrkande l. 1987/88:K40 och 1987/88:K41 samt med avslag på motio

nerna 1987/88:K42, yrkandena 2 och 3, och 1987/88:K8Hl som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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