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Motion 5 - Dagens Samhälle för folket
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 5 Dagens Samhälle för folket.
Motionen
Kurt Karlsson, Västra Götaland (SD), har i motion 5 föreslagit att Sveriges
Kommuner och Landsting utreder möjligheten att ge ut Dagens Samhälle en gång i
månaden i sammanfattande form, till alla hushåll i Sverige samt att på sikt ha
målsättningen att ge ut tidningen till samtliga hushåll i samma form och innehåll som
nu sker till förtroendevalda.
Styrelsen
Dagens Samhälle är en veckotidning med en betald upplaga på omkring 25 000
exemplar. Aktuellt prenumerationspris är cirka 35 kr per tidning.
Enligt statistik från SCB finns det i runda tal 4,2 miljoner hushåll i Sverige. Även om
kostnaden per producerad tidning minskar kraftigt till följd av ett mindre format och
skalfördelar, skulle den totala prislappen för att tillhandahålla tidningen till så många
hushåll vida överstiga vad som är ekonomiskt möjligt för SKL.
Alternativet till ovanstående skulle vara att tillhandahålla tidningen digitalt och
således transformera Dagens Samhälle till en digital gratistidning. Även detta
alternativ skulle innebära betydande kostnader för SKL i form av såväl förlorade
prenumerationsintäkter som digitala distributionskostnader (adressregister m.m.).
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Dagens Samhälle för folket.
Sammanfattning
Sveriges massmedia, både vad gäller papperstidningar, radio och TV samt webbaserad
information, har generellt en låg informativ profil. Mängden information har ökat men
har låg substans och förflackningen är så gott som genomgående. Ökat utbud av
informationskanaler och lätthet att nå dessa, har inte gjort att samhällelig information,
viktiga, verkliga allmänpolitiska händelser och beslut, fått det utrymme som ur
folkbildningssynpunkt vore befogat. Flabb och nonsensresonemang smyger sig allt
mer in även i nyhetsförmedlingen. Det lysande undantaget är SKL:s tidning Dagens
Samhälle.
Bakgrund
Det finns ett stort behov av bred samhällelig information som inte påverkas eller styrs
av sär- och eller vinstintressen eller det politiska etablissemanget. Komplicerade
frågor får i Dagens Samhälle en lättförståelig, kompetent presentation. Av de
reaktioner jag fått från ett brett spektra av min omgivning, är SKL:s tidning nära det
ideal som efterfrågas av allmänheten. Tidningen bör vara en självklar normgivare och
kvalitativ konkurrent till den övriga pressen.
Bedömning
För att få den effekt som skissas ovan bör tidningen nå fler läsare än idag. Initialt, på
prov, kan tidningen vara i sammanfattande form och delas ut en gång i månaden. Den
bör utan kostnad för mottagaren fås hem direkt i postlådan. På sikt bör målsättningen
vara att komma ut en gång i veckan i samma form och innehåll som nuvarande
tidning.
Yrkande
Jag föreslår att kongressen beslutar
att Sveriges Kommuner och Landsting utreder möjligheten att ge ut SKL:s tidning
Dagens Samhälle en gång i månaden i sammanfattande form, till alla hushåll i
Sverige.
Att på sikt ha målsättningen att ge ut tidningen till samtliga hushåll i samma form och
innehåll som nu sker till förtroendevalda.

Kurt Karlsson (SD), ombud för Västra Götalands län
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