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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-06-03

KS 2020/777

Plats och tid

Sessionssalen kl. 9.00–10.30

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Erik Lundström (KD)
Helmuth Petersén (SD), Deltar digitalt
Lennart Höckert (S), Deltar digitalt
Henrik Silfverstolpe (L), Deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Övriga

Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Bo Carlbark, Bitr. Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Tommy Bengtsson, Samhällsstrateg, Lunds kommun, Deltar digitalt § 165
Michel El Dabh, Enhetschef, Kommunledningsförvaltningen, Deltar
digitalt § 166

Justeringens plats och tid
Paragrafer

175 har justerats omedelbart. För övriga paragrafer, se ordinarie protokoll.

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Lennart Höckert (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats
Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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§ 175 Remiss: Distributionsstöd av
nyhetstidningar i hela landet
Dnr KS 2021/265

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara remissen med följande
yttrande:
Det är helt orimligt att 2021 ge ekonomiskt stöd för distribution av tidningar.
Digitaliseringen borde ha kommit längre och det är rimligt att tidningsutgivarna
själva tar ansvaret för sin distribution.
Distribution av tidningar ska inte bekostas av skattemedel.
Paragrafen justeras omedelbart.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Från Kulturdepartementet, enheten för medier och demokrati, har rapport av
Myndigheten för press, radio och tv:s : Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela
landet, inkommit till kommunen. Ett antal utvalda kommuner i landet ska inkomma
med yttrande.
Trelleborgs kommun har inga synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20
Rapport –Distribution av nyhetstidningar i hela landet 2021
Remissvis-Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet 2021

Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar att remissen besvaras med följande yttrande
Det är helt orimligt att 2021 ge ekonomiskt stöd för distribution av tidningar.
Digitaliseringen borde ha kommit längre och det är rimligt att tidningsutgivarna
själva tar ansvaret för sin distribution.
Distribution av tidningar ska inte bekostas av skattemedel.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

3 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-06-03

KS 2020/777

Beslutsgång
Lennart Höckert anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på Mikael Rubins (M) yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Regeringskansliet. Kulturdepartementet. Enheten för medier och demokrati.
Ämnesråd: Anna-Karin Adolfsson.
Svaren bör lämnas per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia
till anna-karin.adolfsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2021/01028
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt
lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens
namn ska anges i namnet på respektive dokument. Myndigheten konstaterar att det
finns en rad utmaningar för tidningsbranschen som befinner sig i en
omställningstid då tidningen behöver finnas på flera plattformar.
Helt digital utgivning är ännu inte ett alternativ till distribution av fysiska
tidningsexemplar i alla delar av landet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

