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Svar på motion om radioskugga
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mathias Wanderoy (S) och Pia Johansson (S) föreslår i en motion att Ljungby
kommun utreder möjligheterna till att få bättre tillgång till radiosändningar.
Enligt motionärerna lever Ljungby i en radioskugga vilket påverkar möjligheten
för allmänheten att lyssna på radio, för företagare att annonsera och möjligheten
att nå ut med information till allmänheten vid krishändelser. Motionärerna
skriver också att ett minimikrav borde vara att alla kan få in statskanalerna.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att det finns idag
ingen lagstiftning som ger alla rätt till fullgod radiomottagning. Sveriges Radio
har dock en total täckningsgrad i landet på 99.8 procent och företaget Teracom
AB som sköter Sveriges Radios sändningar har som ambition att nå de flesta
platser i landet.
Enligt Teracoms täckningskarta nås hela Ljungby kommun av Sveriges Radios
lokala sändningar i någon av P4-kanalerna Halland, Jönköping och Kronoberg.
Det behöver dock inte innebära att samtliga kommuninvånare kan få in
kanalerna på sina radiomottagare eftersom det även påverkas av hur många
stationer som sänder på FM-bandet (trängsel kan störa sändningar), vilken typ
av radioapparat och antenn man har och var de är placerade i hemmet och övrig
teknisk utrustning i hemmet som kan störa mottagningen. Såväl Teracom som
Post- och telestyrelsen har checklistor och råd till radiolyssnare om hur man
förbättrar mottagningen.
I Ljungby kommun finns en närradioförening, Radio Ljungby, som säger att
deras sändningar når större delen av kommunens invånare.
Idag använder fler och fler sig av internet för att lyssna på radio. Antingen
lyssnar man via olika hemsidor på webben eller via mobilapplikationer i sin
telefon eller surfplatta. Såväl Sveriges Radio som privata radiostationer och
närradion erbjuder lyssning via internet. Detta gör att tillgängligheten inte är
begränsad av räckvidden via FM-nätet.
Regeringen har slagit fast att radio och tv de primära kanalerna för att varna och
informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Via SOSJusterandes sign
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alarm kan kommunen begära att ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till
allmänheten, sänds ut med omedelbar verkan i Sveriges Radio, Sveriges
Television, TV 4, Kanal 5 och Kanal 9.
Vid mindre allvarliga händelser kan kommunen begära att i Sveriges Radio
sänder myndighetsmeddelande. Det kan till exempel handla om svaga isar,
vägavstängningar och avbrott på va-nät.
För att öka möjligheten att nå ut med VMA till befolkningen har SOS Alarm på
uppdrag av staten tagit fram en teknisk plattform för att sända ut
varningsmeddelande via telefon (fast och mobil). Denna lösning testades med
gott resultat i Ljungby kommun under 2015 och finns nu tillgänglig i hela
landet.
Utöver dessa kanaler har Ljungby kommun möjlighet att använda Radio
Ljungby för såväl akut som planerad information till allmänheten. Denna kanal
användes till exempel vid Stormen Gudrun, men även vid branden på
industriområdet (DHL/Möllers).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2016-01-26 § 5.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att
bifalla motionen enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande eller att
anse motionen besvarad enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
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