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Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2011
Sammanfattning
En kommitté ska analysera förutsättningarna för radio och tv i
allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som
behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014. Kommittén ska även lämna förslag till eventuella
författningsändringar. Kommitténs uppdrag omfattar bl.a. frågor om
• utformningen av programföretagens uppdrag,
• samarbete och konkurrens,
• finansieringsformer och ekonomiska ramar,
• styrning, reglering och uppföljning, och
• distribution och digitalisering.
En referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier ska knytas till kommittén och hållas informerad om kommitténs arbete.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.
Behovet av ett underlag inför nästa tillståndsperiod
Sändningstillstånden för programföretagen med uppdrag i allmänhetens tjänst, dvs. Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR),
gäller till och med den 31 december 2013. Den 1 januari 2014
inleds alltså en ny tillståndsperiod.
Riksdagens beslut om riktlinjerna för radio och tv i allmänhetens tjänst för perioden 2010–2013 (prop. 2008/09:195, bet.
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2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61) innebar bl.a. ett tydligare
uppdrag för programföretagen, en fördjupning av kulturutbudet
i SR och SVT, en skärpning av reglerna för direkt sponsring i
SVT och en förenkling av reglerna för indirekt sponsring.
Dessutom ändrades regleringen av styrelsetillsättningen i SR,
SVT och UR i syfte att öka oberoendet. Riksdagens beslut
innebar också en förstärkning av resurserna med hänsyn till
kulturuppdraget och därefter en fortsatt årlig uppräkning med 2
procent per år under tillståndsperioden.
Sedan radio- och tv-monopolen avskaffades för ungefär
tjugo år sedan har medielandskapet förändrats i grunden. Då
stod radio och tv i allmänhetens tjänst för näst intill hela det
samlade utbudet av etermedier. Försök att etablera alternativ
motarbetades under lång tid. Genom en kombination av teknisk
utveckling och politiska beslut öppnades emellertid mediesektorn gradvis för konkurrens. Nu är tillgången till medier avsevärt större än tidigare, bl.a. till följd av internationalisering, teknisk utveckling och fortsatta avregleringar på marknaden. Reklam- och betalkanaler inom tv-området är en självklar del av
människors vardag. Utbudet är stort och fortfarande sker en
kontinuerlig och snabb utveckling. SVT har en fortsatt stark
ställning på tv-området och inom radioområdet är SR fortfarande en dominerande aktör. Det medför ett särskilt ansvar,
inte minst eftersom bolagen finansieras med allmänna medel
och har inverkan på konkurrenssituationen för andra aktörer på
marknaden. Allt fler medieföretag väljer att använda sig av flera
olika plattformar för att föra ut sitt innehåll. Medborgarna har
i dag större möjligheter än någonsin att välja när, var och hur de
vill konsumera medier och vad de vill titta eller lyssna på.
Det finns all anledning att anta att medielandskapet kommer
att fortsätta förändras i snabb takt. Viktiga faktorer för en sådan
förändring är bl.a. den tekniska utvecklingen när det gäller
distribution och mottagning av medieinnehåll och en ökad konkurrens på den svenska mediemarknaden mellan såväl nationella som internationella aktörer. EU:s konkurrens- och statsstödsregler blir därmed alltmer aktuella att förhålla sig till.
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Det behövs alltså en genomlysning av frågor kring vilken
roll radio och tv i allmänhetens tjänst ska ha i framtiden och hur
uppdraget bör anpassas till en ny tid och nya förutsättningar.
Utgångspunkter för kommitténs arbete
Enligt riksdagens beslut är målet för politiken på medieområdet
att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende
och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr.
2008/09:92). En mediemarknad med många fria och självständiga aktörer, tydliga spelregler och sund konkurrens ger goda
förutsättningar för fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och
reella möjligheter att granska makthavare. Den ovan redovisade
utvecklingen på medieområdet är därför välkommen.
Både kommersiella och ideella aktörer är viktiga för ett brett
medieutbud med olika infallsvinklar. En viktig uppgift för
mediepolitiken är att skapa goda förutsättningar för dessa aktörer att etablera sig och utvecklas på mediemarknaden. För att
säkerställa kvalitet och ett varierat utbud på medieområdet behövs också en stark och oberoende radio och tv i allmänhetens
tjänst med ett tydligt uppdrag som ett alternativ till de kommersiella aktörerna.
Det medieutbud som programföretagen med uppdrag i allmänhetens tjänst tillhandahåller är angeläget även ur kulturpolitisk synvinkel. Enligt de mål för kulturpolitiken som riksdagen
har beslutat ska kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
prägla samhällets utveckling (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145).
Den centrala uppgiften för programföretagen med uppdrag i
allmänhetens tjänst ska fortsatt vara att erbjuda ett brett programutbud som är tillgängligt för alla, som speglar mångfalden
i hela landet och som kännetecknas av god kvalitet, allsidighet
och relevans oavsett genre. Programföretagens verksamhet ska
präglas av opartiskhet och saklighet och företagen ska beakta
mediets särskilda genomslagskraft. Programföretagen har den
grundläggande uppgiften att se till hela publikens behov och
intressen. De har också en särställning på mediemarknaden när
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det gäller programinnehåll på svenska språket. Därtill kommer
att radio och tv i allmänhetens tjänst har en nyckelroll när det
gäller programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter
och för att göra radio- och tv-program tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. När det gäller nationella minoriteter
och personer med funktionsnedsättningar finns det också folkrättsliga åtaganden som rör medier att beakta.
En självklar utgångspunkt för kommitténs arbete är att radio
och tv i allmänhetens tjänst även i fortsättningen ska präglas av
hög självständighet och integritet. Verksamheten ska bedrivas
självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.
Av detta följer bl.a. att programföretagen inte ska vara beroende
av reklam- eller abonnemangsintäkter. I detta sammanhang är
en principiellt angelägen fråga hur företagens självständighet
kan bevaras och stärkas ytterligare. Enligt regeringens uppfattning säkerställs lyssnarnas och tittarnas förtroende för företagen
bäst om programverksamheten i alla aspekter kännetecknas av
oberoende och hög kvalitet.
En annan viktig utgångspunkt för kommitténs arbete är att
programföretagen arbetar på uppdrag av svenska folket och att
verksamheten finansieras med allmänna medel. Med uppdraget
i allmänhetens tjänst följer därmed ett stort ansvar, inte minst
eftersom företagen är stora aktörer på mediemarknaden med en
god, stabil och långsiktig finansiering. Kommittén ska särskilt
beakta EU:s konkurrens- och statsstödsregler.
Utredningsuppdraget
En kommitté ska analysera förutsättningarna för radio och tv i
allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som
behöver göras inför nästa tillståndsperiod. Kommittén ska även
lämna förslag till eventuella författningsändringar. Det ingår
dock inte i kommitténs uppdrag att lämna förslag till grundlagsändringar. Däremot bör kommittén särskilt uppmärksamma hur
föreslagna insatser och författningsändringar förhåller sig till
grundlagarna, särskilt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommittén
ska också föreslå hur lång nästa tillståndsperiod ska vara och i
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förslaget beakta att regeringen tidigare har ansett att sex år är en
väl avvägd längd på en tillståndsperiod (prop. 2008/09:195, s.
32).
I det följande preciseras uppdragets olika delar.
Ett brett och tillgängligt programutbud av hög kvalitet
Radio och tv i allmänhetens tjänst är en viktig del av såväl
medie- som kulturpolitiken. Programföretagens verksamhet
uppskattas av tittare och lyssnare och åtnjuter ett stort förtroende hos dem. Med uppdraget i allmänhetens tjänst följer ett
ansvar att säkerställa att medborgarna erbjuds produktioner av
hög kvalitet som ger ett mervärde i det samlade medieutbudet.
Särskilt fokus bör ligga på nyheter, granskande journalistik och
utrikesbevakning, kultur, film, drama och barnprogram samt
samhällsdebatt, fakta och vetenskap. Publiken bör även framöver erbjudas ett brett och varierat utbud som är lätt att nå inom
alla genrer. Alla program som sänds ska kunna motiveras utifrån uppdraget i allmänhetens tjänst. Det är rimligt att programföretagen på begäran kan redovisa dessa motiveringar för
allmänheten.
En central del av uppdraget för radio och tv i allmänhetens
tjänst är att möta skiftande förutsättningar och tillgodose olika
intressen hos hela befolkningen samt att spegla förhållanden i
hela landet. Detta handlar om en geografisk spegling av landets
olika regioner, liksom att de människor som bor i olika delar av
landet är olika, t.ex. i fråga om etnisk och kulturell bakgrund,
kön och ålder. Programföretagen ska således ta hänsyn till dessa
och andra aspekter när det gäller uppdraget att spegla hela landet.
Programföretagens kärnverksamhet definieras i anslagsvillkoren som att producera och sända radio- och tv-program till
allmänheten. Programföretagen bedriver också kompletterande
verksamhet, dvs. verksamhet som syftar till att stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig denna. Med tanke på mångfalden i utbudet på
mediemarknaden är uppdraget för programföretagen inte att
möta varje individs samlade behov av mediekonsumtion. Upp-
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giften för radio och tv i allmänhetens tjänst är inte heller att vara
störst hos alla tänkbara målgrupper. Det väsentliga är att publiken kan erbjudas ett högkvalitativt, varierat och tillgängligt
programutbud som präglas av självständighet, opartiskhet och
saklighet. När det gäller verksamhet på olika plattformar måste
programföretagen beakta den digitala klyfta som av olika skäl
finns och som innebär att inte alla radio- och tv-avgiftsbetalare
har tillgång till all ny teknik.
Radio och tv i allmänhetens tjänst är en betydelsefull källa
för spridning av kultur och bildning till alla i Sverige oavsett
bakgrund. Programföretagen är centrala som kulturbärare och
förmedlare av landets historia och kulturarv. Inför innevarande
tillståndsperiod har riksdagen beslutat att SR och SVT ska fortsätta fördjupa, utveckla och vidga sitt kulturutbud (prop.
2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61). Viktiga
delar av kulturuppdraget är det nordiska programutbytet och
samarbetet inom Nordvision som syftar till att värna och utveckla den nordiska kulturgemenskapen.
SVT ska bidra till utvecklingen av svensk filmproduktion.
Företaget tar detta ansvar bl.a. genom att bidra till 2006 års
filmavtal som genom förlängningsavtal gäller till och med den
31 december 2012. En särskild utredare (förhandlare) har fått i
uppdrag att få till stånd en ny branschsamverkan för svensk film
(Ku 2011:01). Uppdraget ska redovisas senast den 31 december
2011.
Utbildnings- och folkbildningsprogrammen är angelägna
delar av programföretagens uppdrag, särskilt för UR vars samarbete med SVT kring Kunskapskanalen är av stor betydelse för
utvecklingen av utbudet på nämnda områden.
Enligt europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk ska Sverige bl.a. göra lämpliga insatser för att radiostationer och tv-kanaler i det offentligas tjänst tillhandahåller program på de nationella minoritetsspråken. SR, SVT och UR har i
uppdrag att beakta språkliga och etniska minoriteters intressen,
där minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani
chib intar en särställning. Även jiddisch har status som nationellt minoritetsspråk i Sverige vilket programföretagen bör ta
hänsyn till. Sändningar sker också på ytterligare språk vilket ger
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personer som inte talar svenska, exempelvis nyanlända, möjlighet att ta del av nyheter och information på det egna språket.
Enligt de nuvarande sändningstillstånden för SR, SVT och
UR ska företagen beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning. Ett mål för tillståndsperioden är bl.a. att alla program på svenska i SVT:s programtjänster ska textas. Radio- och
tv-lagen (2010:696) ställer krav på ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för radio och tv
ska därför fatta beslut om vilka krav som ska ställas på de
svenska kommersiella programföretag som sänder tv i marknätet eller via satellit. Ett annat arbete som kan resultera i ökad
tillgänglighet till tv-sändningar är regeringsuppdraget till Institutet för språk och folkminnen att ta fram ett beredningsunderlag för att utveckla formerna för drift och samordning av en nationell språkdatabank (dnr Ku2011/860/KA). En databank av
detta slag kan utgöra basen för ett automatiserat system för
textning av tv-program.
Programföretagen redovisar årligen hur deras uppdrag i allmänhetens tjänst har fullgjorts. Granskningsnämnden för radio
och tv vid Myndigheten för radio och tv har bl.a. till uppgift att
granska redovisningarna för att bedöma om uppdragen har uppfyllts.
Uppdraget
Kommittén ska utifrån tillgänglig statistik analysera hur det
samlade radio- och tv-utbudet har utvecklats de senaste decennierna och hur medborgarnas konsumtion av detta har påverkats. Kommittén ska utifrån den analysen och ovanstående utgångspunkter, samt med hänsyn till konkurrenssituationen på
mediemarknaden, lämna förslag till hur programföretagens
uppdrag ska utformas. I anslutning till detta ska kommittén
överväga hur det breda och varierade utbudet på bästa sätt når
publiken. I arbetet ingår att överväga hur SR, SVT och UR bör
tillgängliggöra sitt utbud samt vilken omfattning den kompletterande verksamheten bör ha i förhållande till kärnverksamheten.
Kommittén ska därvid beakta såväl publikens behov och efter-
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frågan samt den påverkan SR:s, SVT:s och UR:s verksamhet
har på konkurrensen på mediemarknaden.
Kommittén ska kartlägga vad som har gjorts med anledning
av riksdagens beslut om ett utvidgat kulturutbud och bedöma
om företagens kulturuppdrag bör stärkas. I samband med detta
ska kommittén även överväga om samarbetet på nordisk nivå
behöver stärkas.
Kommittén ska noga följa arbetet med att få till stånd en ny
branschsamverkan för svensk film i de delar som rör SVT. Vid
behov ska kommittén lämna förslag på hur SVT:s uppdrag när
det gäller utvecklingen av svensk filmproduktion fortsatt kan
stärkas.
Kommittén ska ta ställning till vad som behöver göras för att
utbildnings- och folkbildningsutbudet ska stärkas ytterligare
och nå en bredare publik.
Kommittén ska bedöma om företagens uppdrag när det
gäller programverksamheten för språkliga och etniska minoriteter behöver stärkas. Däri ingår att undersöka vilka ökade möjligheter ny teknik kan ge när det gäller att tillgängliggöra företagens programutbud på andra språk än svenska.
Kommittén ska överväga om programföretagens uppdrag att
spegla hela landet bör förtydligas avseende t.ex. geografisk
spridning och det faktum att människorna i Sverige är olika. I
övervägandet ska betydelsen av lokal och regional närvaro för
möjligheten att spegla mångfalden i olika delar av landet tas i
beaktande.
Kommittén ska kartlägga programföretagens insatser för att
förbättra utbudets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och ta ställning till hur tillgängligheten fortsatt kan
förbättras. Syntolkning och teckenspråkstolkning ska särskilt
uppmärksammas. Kommittén ska i detta sammanhang följa och
ta hänsyn till det arbete som Myndigheten för radio och tv och
Institutet för språk och folkminnen utför på tillgänglighetsområdet.
Kommittén ska, i ljuset av den analys som i övrigt görs när
det gäller utbudsuppdraget, bedöma om granskningsnämndens
uppdrag att granska om programföretagen uppfyller uppdraget i
allmänhetens tjänst behöver förtydligas.
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Mångfald i programproduktionen
Programföretagen i allmänhetens tjänst ska verka i uppdragsgivarnas, dvs. medborgarnas, intresse. Det bör i sammanhanget
betonas att programföretagen agerar under särskilda förutsättningar parallellt med andra aktörer på mediemarknaden, och
varken har ett kommersiellt uppdrag eller till uppgift att konkurrera med andra medieföretag. Tillgänglig statistik om medieanvändning och betalningsvilja visar att medborgarna har ett
starkt intresse av utbudet på mediemarknaden i stort. Programföretagen bör med anledning av sin starka ställning bidra till en
fortsatt ökning av mångfalden och valfriheten på mediemarknaden, och bör därför genom sitt arbetssätt ge goda möjligheter
och utrymme för andra aktörer att verka och utvecklas på mediemarknaden.
Det är betydelsefullt att programföretagen fortsätter att
främja mångfald i programverksamheten genom en variation i
produktionsformer. Utöver den egna programproduktionen ska
utläggningar på externa producenter, samarbetsprojekt och inköp av program bidra till denna variation. Därtill kommer
utomståendes medverkan i den egna programproduktionen.
Den svenska modellen med tre separata programföretag
möjliggör företagsspecifika prioriteringar vilket gynnar mångfalden på mediemarknaden. Det är samtidigt angeläget med
fortsatta insatser för ökad produktivitet och effektivitet.
Mervärdesskattesituationen för SR, SVT och UR innebär att
det kan bli billigare för företagen att utföra tjänster i egen regi
än att upphandla motsvarande tjänster på marknaden. Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag tagit fram en
rapport med förslag till olika modeller för momskompensation
(dnr Ku2009/971/MFI). Syftet är att förbättra förutsättningarna
för konkurrensneutralitet mellan programföretagens produktion
i egen regi och upphandling från externa producenter och leverantörer. Myndighetens förslag har remitterats.
Uppdraget
Kommittén ska kartlägga programföretagens samarbeten med
andra aktörer och lämna förslag på hur mångfalden i program-
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produktionen kan stärkas. Kommittén ska belysa konkurrenssituationen och överväga om det behövs särskilda insatser för
att säkerställa att andra aktörer på mediemarknaden har goda
möjligheter att verka och utvecklas i ljuset av den starka ställning som radio och tv i allmänhetens tjänst har. Kommittén ska
särskilt bedöma om det är lämpligt att utläggningarna på externa producenter regleras ytterligare. I sin analys ska kommittén bl.a. studera system för detta i andra länder, t.ex. i Storbritannien.
Kommittén ska utreda om samarbetet mellan SR, SVT och
UR bör fördjupas i syfte att uppnå en ökad produktivitet och
effektivitet och om det finns skäl att förändra bolagens roll och
uppdrag i detta hänseende.
Kommittén ska med utgångspunkt i ESV:s rapport om modeller för momskompensation, och med beaktande av EU-rätten, lämna förslag på hur konkurrensneutraliteten kan öka när
det gäller utförandet av tjänster i programföretagen. Utgångspunkten ska vara att förslaget inte ska ha några statsfinansiella
konsekvenser.
En finansiering med tydliga ramar och högt förtroende
Genom utvecklingen på mediemarknaden har medborgarnas
valmöjligheter ökat dramatiskt, samtidigt som hushållens kostnader för mediekonsumtionen har stigit kraftigt. Enligt mätningar av Institutet för reklam- och mediestatistik lägger ett genomsnittligt hushåll i dag drygt 13 000 kronor per år på sin
mediekonsumtion. Programföretagen har därför, tillsammans
med regering och riksdag, ett gemensamt ansvar att hushålla
med allmänna medel och säkerställa att radio- och tv-avgiftsmedlen används på ett önskvärt sätt. Det måste finnas tydliga
ekonomiska ramar för programföretagens verksamhet.
Det är även viktigt att uppbörden sker genom ett rättvist och
resurseffektivt system som både garanterar verksamhetens
självständighet och åtnjuter legitimitet och medborgarnas förtroende. I debatten har några alternativ till att bibehålla dagens
avgiftssystem nämnts, bl.a. en teknikneutral hushållsavgift som
inte är kopplad till tv-innehav, en individuell avgift som krävs
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in via skattesystemet och en renodlad anslagsfinansiering via
statsbudgeten.
Enligt nuvarande system är den som innehar en tv-mottagare
skyldig att betala radio- och tv-avgift. Tv-mottagare definieras i
lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst (radio- och tv-avgiftslagen) som en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning
av tv-program, även om utrustningen också kan användas för
annat ändamål. Den snabba tekniska utvecklingen inom området elektronisk kommunikation kan leda till att antalet terminaler som omfattas av lagens definition ökar. Det gäller framför
allt mobiltelefoner och andra mindre terminaler som pekplattor.
Programverksamheten ska även i fortsättningen vara fri från
reklam. I takt med att utbudet från kommersiella medieföretag
ökar blir det allt viktigare att radio och tv i allmänhetens tjänst
kan erbjuda tv-tittarna och radiolyssnarna ett alternativ som är
oberoende av kommersiella och andra intressen.
Uppdraget
Kommittén ska mot bakgrund av den snabba utveckling som
har skett när det gäller tekniker för mottagning av medieinnehåll pröva och redovisa konsekvenserna av olika alternativ för
finansieringen av radio och tv i allmänhetens tjänst, hur uppbörden bör ske och vem som bör ansvara för denna. Kommittén
ska lämna förslag till en uppbördsmodell som – med bevarad
hög legitimitet hos medborgarna och största möjliga oberoende
och frihet från politisk styrning för programföretagen – ger en
trygg, förutsägbar och stabil finansiering.
Kommittén ska, om det är relevant i förhållande till bedömningarna om olika uppbördsformer, analysera hur begreppet tvmottagare bör definieras i framtiden och – om det är motiverat –
föreslå nödvändiga författningsändringar. I arbetet ingår att bedöma om mobiltelefoner och andra mindre terminaler ska
undantas från avgiftsplikten.
Kommittén ska ta ställning till hur de ekonomiska ramarna
för programföretagens verksamhet ska se ut under kommande
tillståndsperiod. I samband med detta ska kommittén kartlägga
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den sidoverksamhet som finansieras på annat sätt än genom
radio- och tv-avgiften och lämna förslag på hur den kan regleras
tydligare. Det gäller t.ex. SVT:s sändningar över satellit (SVT
World), försäljning av program och andra tillgångar samt uthyrning av lokaler och personal.
Kommittén ska lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare, t.ex. genom en ökad
öppenhet och tydlighet avseende sponsring, produktplaceringar
och andra kommersiella samarbeten. Däri ingår att utvärdera de
nya regler för indirekt sponsring som infördes 2010. Kommittén
ska i detta arbete överväga eventuella förändringar, samtidigt
som programföretagen även i fortsättningen ska kunna tillhandahålla ett brett utbud, vilket även inkluderar större evenemang
inom sport, kultur och underhållning.
Styrning, reglering och uppföljning
Den grundläggande lagstiftningen för svensk radio och tv finns
i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl.a. bygger på principer om etableringsfrihet och förbud mot censur. En inskränkning i etableringsfriheten gäller dock sändningar av radio- och
tv-program som sker på annat sätt än genom tråd, bl.a. marknätssändningar, eftersom radiofrekvenser är en begränsad naturresurs. Av YGL följer därför att rätten att sända i etern får
regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och
villkor för användningen. Regler för tillståndsgivningen finns i
radio- och tv-lagen (2010:696). Tillstånd för radio och tv i allmänhetens tjänst beslutas av regeringen för en viss tid.
I enlighet med detta har SR, SVT och UR sändningstillstånd
som beslutats av regeringen och som gäller företagens sändningar i marknätet. Sändningstillstånden innehåller bl.a. en bestämmelse om att minst 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen ska kunna ta emot marknätssändningar. Samtidigt använder programföretagen andra distributionssätt för tv som
stora delar av befolkningen utnyttjar. Enligt Radio- och TVverkets och Konkurrensverkets rapport Från TV till rörlig bild
använde 46 procent av hushållen kabel-tv, 35 procent marksänd
tv, 20 procent satellitsänd tv och 7 procent IP-tv under 2009.
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Traditionella tråd- och satellitsändningar och framför allt sändningar via exempelvis mobilnät, ofta via internet, kommer med
stor sannolikhet att fortsätta öka i betydelse de närmaste åren,
men de omfattas formellt sett inte av sändningstillstånden. Ett
arbete pågår i Regeringskansliet med att undersöka om täckningskravet för tv-sändningarna i marknätet fortfarande är relevant.
Av programföretagens anslagsvillkor, som är kopplade till
medelstilldelningen och årligen beslutas av regeringen, framgår
att deras kärnverksamhet är att producera och sända radio- och
tv-program till allmänheten. Programföretagen bedriver också
kompletterande verksamhet, dvs. verksamhet som syftar till att
stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig denna. Stora delar av programföretagens verksamhet på internet utgör kompletterande verksamhet, och inte heller denna verksamhet regleras av sändningstillstånden.
I anslagsvillkoren finns också villkor relaterade till programföretagens ekonomi, organisation, redovisning m.m. Medborgarna har rätt till en god insyn i hur medlen för finansiering av
radio och tv i allmänhetens tjänst används. Programföretagen
har därför ett ansvar för att öppet redovisa sin verksamhet.
Uppdraget i allmänhetens tjänst ställer särskilda krav på att en
oberoende granskning av verksamheten kan göras. Det gäller
framför allt användningen av medel för finansiering av radio
och tv i allmänhetens tjänst, men det är också angeläget att det
finns en öppenhet när det gäller annan finansiering och olika
former av samarbete med andra aktörer.
SR, SVT och UR ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges
Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen). Förvaltningsstiftelsens uppgift är att främja programföretagens självständighet genom att
äga och förvalta aktier i företagen samt utöva de befogenheter
som är förknippade med detta. Stiftelsens styrelse består av en
ordförande och ytterligare tolv ledamöter som utses av regeringen. Sedan 2010 utser Förvaltningsstiftelsen ordförande och
samtliga valda ledamöter i programföretagens styrelser (prop.
2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61). Tidigare

14

utsågs ordförande och en suppleant i vardera styrelse av regeringen. Syftet med ändringen var att främja programföretagens
självständighet och integritet i förhållande till regeringen och att
öka kompetensen i företagens styrelser.
Uppdraget
Kommittén ska se över styrningen av radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag på hur verksamhetens öppenhet,
oberoende och integritet kan stärkas. Däri ingår att analysera
vilken roll programföretagens verksamhet på olika plattformar
har i uppdraget i allmänhetens tjänst och utreda hur den ska
regleras, bl.a. med beaktande av konkurrenssituationen på
mediemarknaden. I samband med detta ska kommittén bedöma
om den nuvarande regleringsformen i sändningstillstånden och
anslagsvillkoren är ändamålsenlig eller om den bör omformas. I
analysen ska frågor kring Förvaltningsstiftelsens roll och
arbetssätt, t.ex. när det gäller ägarstyrning, och tillsättning av
ledamöter i stiftelsens styrelse bedömas. Om det är motiverat
ska kommittén föreslå förändringar.
Kommittén ska analysera och föreslå hur öppenheten kan
ökas när det gäller redovisning av programföretagens ekonomi
och resultat samt om, och i så fall hur, möjligheterna till uppföljning kan förstärkas utan att det innebär ett minskat oberoende i förhållande till staten. I arbetet ingår att lämna förslag på
hur öppenheten kan öka när det gäller redovisning av intäkter
vid sidan av allmänna medel och samarbeten med andra aktörer.
Radiodistribution och digitalisering
Regeringen har tidigare, bl.a. i beslut som fattades i oktober
2010 om kompletterande tillstånd för SR och UR att sända
digital ljudradio (dnr Ku2010/1721/MFI), gjort bedömningen
att FM-nätet kommer att vara i drift under lång tid, men att dess
begränsade utvecklingsmöjligheter innebär att det är nödvändigt
för radiobranschen att dra nytta av teknikutvecklingen och att
använda nya distributionsformer. Vidare har regeringen bedömt
att en utveckling av marksänd digital ljudradio bör vara mark-
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nadsdriven och förutsätter en samverkan mellan SR och den
kommersiella radion.
I programföretagens arkiv finns ett rikt kulturarv bestående
av radio- och tv-program från flera decennier som i huvudsak
har producerats med medel från radio- och tv-avgiften. Det är
önskvärt att detta material i större utsträckning kan göras tillgängligt för allmänheten. Den 1 april 2011 infördes en ny
avtalslicensbestämmelse i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk. Bestämmelsen gör det lättare att
få till stånd heltäckande avtal om återutnyttjande av material i
radio- och tv-företagens arkiv som sänts ut före den 1 juli 2005.
Uppdraget
Kommittén ska ta ställning till en eventuell övergång från FM
till digitalradio. I detta ingår att bedöma och lämna förslag om
när och hur en sådan övergång i så fall ska genomföras och hur
den ska finansieras, samt att bedöma om SR:s roll i digitaliseringen av radiomediet behöver tydliggöras. Bedömningarna ska
ha ett lyssnarperspektiv. Dessutom ska kommittén beakta att SR
har ett ansvar för att upprätthålla en hög säkerhet för sin distribution. Kommittén ska följa det arbete som Myndigheten för
radio och tv utför när det gäller tillståndsgivning för digital
kommersiell radio.
Kommittén ska bedöma om, och i så fall hur, ansvaret när
det gäller digitalisering och tillgängliggörande av programföretagens arkiv behöver tydliggöras. I arbetet ingår bl.a. att kartlägga kostnader och möjliga sätt att finansiera eller göra prioriteringar som säkerställer tillgång till arkiven för allmänheten.
Samråd och redovisning av uppdraget
Det finns många aktörer som bedriver forskning och publicerar
statistik med anknytning till radio och tv i allmänhetens tjänst,
t.ex. när det gäller medieutbud och medieanvändning. Kommittén ska därför så långt det är möjligt använda befintligt
material i sin faktainsamling. Kommittén ska ha en internationell utblick, särskilt gentemot Norden och norra Europa.
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Kommittén ska beakta EU:s regelverk, t.ex. konkurrens- och
statsstödsreglerna, liksom folkrättsliga åtaganden på relevanta
områden.
Kommittén ska under arbetets gång samråda med SR, SVT
och UR samt med Myndigheten för radio och tv, Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket, Teracom AB och andra relevanta
aktörer på medieområdet. Samråd ska också ske med företrädare för de nationella minoriteterna och personer med funktionsnedsättning. En referensgrupp med företrädare för samtliga
riksdagspartier ska knytas till kommittén och hållas informerad
om kommitténs arbete.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.
(Kulturdepartementet)

