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Sammanfattning

Bakgrund

Utredningen skall enligt sina direktiv utarbeta förslag ägandetom av
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildnings-
radio AB public service-företagen dir. 1992100. Utredningsupp-
draget har bakgrundsin i del de nuvarandeatt ägarnastoren av av
moderbolaget Sveriges Radio Förvaltnings AB har förklarat deatt
inte längre kommer kvarstå ägare.att som

Under tiden för mitt utredningsarbete har riksdagen givit regering-
till känna föreslården det tillsättes beredningsgrupp medatt atten en

parlamentarisk förankring, får i uppgift resultatennärattsom av-
min utredning föreligger medverka i den fortsatta beredningen av-
frågan ägandet public service-företagen l99293KrU8, rskr.om av
151. Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, har
i januari 1993 tillsatt sådan arbetsgrupp.en

Betänkandet

Förslaget ägandet till aktierna i de programföretagen; jagtreavser
har inte funnit föreslåskäl public service-verksam-änatt annat att
heten i dessa bolag i fortsättningen skall bedrivasäven i aktiebolags-
form. Vidare har jag förutsatt mitt förslag inte skall innebäraatt att
den koncern i princip redan har återuppstår.upplöstssom

I betänkandet lämnar jag alternativa förslag till ägandetre av
prograrnföretagen. Ett förslag aktierna sprids blandär det svenskaatt
folket, slags folkaktie. Ett alternativ eller fleraärannaten att en
stiftelser aktierna. Det tredje alternativetäger förvärvarär att staten
äganderätten till aktierna.

Alternativen har inte rangordnats. Däremot betonar jag att, oavsett
vilket alternativ väljes, det erforderligt utformaär särskildasom att
föreskrifter för tillgodose syftet med public service-verksamheten.att
Om väljer spritt måsteägande, det införas särskilda bestäm-ettman
melser för hindra maktkoncentration aktieägandet och föratt en attav
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kunna mångfaldenhantera aktieägare. Om stiftelseforrnen väljs,av
måste föreskrivas val stiftelsens styrelse och stiftelsenst.ex. om av om
inflytande prograrnföretagens styrelser. Om slutligen, skullestaten
bli måste särskilda regler införasägare, för säkra programföre-att

självständighettagens gentemot staten.
För samtliga alternativ föreslås ändringar för valbarhet till att vara

styrelseledamot i programföretagen regeringen inte längresamt att
skall tillsätta majoriteten i styrelserna.

I betänkandet framförs skäl talar föräven moderbolaget,att att
funktion kommer fastigheter för radio- och TV-ägaatt attvars vara

verksamhet, övertas staten.av
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Utredningsuppdraget,1 arbetets

bedrivande m.m.

Riksdagen beslutade i juni 1992 godkänna regeringens förslag iatt
propositionen 1991922140 den avgiftsñnansierade radio- ochom
TV-verksamheten 1993-1996 beträffande före-ägarskap ochm.m.
tagsform för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB public service-företagen. Riksdags-
beslutet innebar bl.a. public service-företagen i fortsätt-ävenatt
ningen skulle bedrivas i aktiebolagsform, de företagen skulleatt tre

självständiga aktiebolag moderbolaget skullesamt attvara upp-
Ägarehöra l99ll92zKrU28, 329.rskr. till public service-företagen

avsågs bli näringslivet, folkrörelserna konstnärliga ochsamtpressen,
vetenskapliga akademier och oberoende kulturella sammanslutningar.
Nämnda fick erbjudande detta.ägargrupper om

Sedan det under hösten 1992 klarlagts några frånägargrupperatt
och näringslivet inte skulle komma bildas, och delattpressen en av

förutsättningarna för riksdagsbeslutet sålunda fallit, tillkallade rege-
ringen mig såsom särskild utredare utarbeta förslag till ägandetatt av
public service-företagen dir. 1992100.

Utgångspunkten för utredarens arbete har i direktiven angivits vara
den ägandeformen skall säkerställa programverksamhetenatt attnya

kan bedrivas självständigt förhållandei till olika intresseorga-staten,
nisationer och andra maktgrupper i samhället. Härvid skall även
andra förslag stärker programverksamhetens självständighetsom
kunna lämnas. Förslagen skall lämna för riksdagen ocksåutrymme att
i fortsättningen, i slutet varje avtalsperiod, bestämma förutsätt-av
ningarna för public service-verksamheten på det riksdagen finnersätt
lämpligt.

Utredningsarbetet inleddes med intervjuer med samtliga styrelse-
ordförande och verkställande direktörer i de public service-före-tre

och i moderbolaget med företrädare förtagen desamt ägargrup-tre
folkrörelse, och näringsliv. Jag har tagit del tidigareperna press av

utredningars ställningstaganden i bl.a. frågan ägandeformen, detom
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och bak-regelverk kringgärdar public service-verksamheten motsom
grund härav studerat den nuvarande organisationen och dess ansvars-
fördelning.

år 1992 Kulturdepartementet ochKorrespondensen under mellan
företrädare public service-företagenför och vissaägargrupperna av

väsentliga frågor, ställtshar, till den del den berört för utredningen
till mitt förfogande.

utformningutredningen har beaktats ägarfunktionens särskildaI
avgifts-tilloch begränsning i public service-företagen med hänsyn

giltighetstid till deñnansieringen, avtalen med och dessas ochstaten
särskilda i yttrandefrihetsgrundlagen och radiolagen.bestämmelserna

jämförligaägandeformer avseendeUpplysningar ägande ochom
begränsad omfattning in-public service-företag i andra länder har i

förhållanden utrednings-hämtats. Jag har sökt beakta dessa iäven
arbetet.

gång 1992 fattatUnder utredningens har riksdagen i december
förankringbeslut beredningsgrupp med parlamentarisk somom en

publicskall medverka vid den fortsatta beredningen ägandet avom
l99293KrU8, rskr. 151. Beredningsgruppenservice-företagen

särskildutgångspunkt i förslag jagskall arbeta med de som som
riksdagsbeslut har beaktats iutredare kommer lägga fram. Dettaatt

utredningsarbetet.
frågor och mycketSkatterättsliga har beaktats endast delvis över-

siktligt.
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2 Regelverket kring public service-

verksamheten och ansvarsfördelningen

2.1 Inledning

Ramarna för public service-företagens verksamhet finns i yttrande-
frihetsgrundlagen, lagen 19911559 med föreskrifter på tryck-
frihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, radio-
lagen 1966755, avtalen med programverksamheten istaten om som
sin pågrundas riksdagsbesluttur associationsformen ochsamt genom
ägarstrukturen. Härtill kommer de beslut riksdagen gällerav som
TV-avgiftens storlek medelstilldelningen.samt

Genom riksdag och regering skall inför varje kommandestaten
avtalsperiod endast allmänna riktlinjer för public service-ange
företagens programverksamhet se l99l92l40 41,t.ex. prop. s.
199192KrU28 20. Statens inflytande på public service-företagenss.
verksamhet sammanfattas i den propositionen föredragandesenaste av
statsrådet enligt följande prop. l99l92l40 69 Förutsättning-s.

i fråga public service-företagens organisation ocharna om program-
verksamhet skall regering och riksdag inför varje avtals-av anges
period. Dessa riktlinjer överförs till avtalsfonn och avtal sluts mellan

och ochstaten programföretagen. Därtill kommervart ett deävenav
grundläggande förutsättningar i lag och bolagsordningar.som anges
Inför avtalsperioden också public service-företagen beskedges om
vilka ekonomiska kan disponeras i värdesäkraderesurser som termer.
Radionämnden för övervakningen avtalen följs. Rege-ansvarar attav
ringen del styrelserna för programföretagenutser en av

Regeringen och riksdagen skall alltså allmänna förutsättningarge
för verksamheten såsom verksamhetens uppdrag, organisation och
finansiering. Förutsättningarna för varje avtalsperiod. Rikt-anges
linjerna binds i avtal mellan och programföretagen.staten

Enligt lagen l9894l TV-avgift skall den har TV-om som en
betala avgift till Radiotjänstmottagare i Kiruna AB RIKAB.en

Avgiftsbeloppet förs till särskiltöver konto hos Riksgäldskontoret,ett
det s.k. rundradiokontot, vilket tillförsäven koncessionsavgift från
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bedriver härefter be-verksamhet Nordisk Television ABden som
för programverk-TV4. Public service-företagens kostnadernämnd

frånanvisar rund-finansieras med medel riksdagensamheten som
Även avgifts-verksamhet bekostas medradiokontot. Radionämndens

ABs1 verksamhet. Publicmedel liksom del Svensk Rundradioav
från sponsringockså härrörservice-företagen har vissa intäkter som

verksamheten finan-försäljning produktionoch egen m.m., menav
delen med statliga medel.sieras till största

2.2 Yttrandefrihetsgrundlagen

får sända radio-2 § yttrandefrihetsgrundlagenEnligt 3 kap. rätten att
tråd inne-regleras lagsätt änannat somgenom genomprogram

till-tillstånd för sända. Vidhåller föreskrifter och villkor attom
ståndsgivningen eftersträva radiofrekvensemaskall det allmänna att

yttrandefrihetanspråk på vidaste möjligai leder tillsätttas ett som
2 §i 3 kap.infonnationsfrihet. Den lagreglering möjliggörsoch som

1966755yttrandefrihetsgrundlagen återfinns i radiolagen som
innehåller tillstånd för sända radioprogram ibestämmelser attom

sådant finns medI ordet villkor inbegrips systemetern. ett som nu
tillståndshavarna, programföretagendvs.avtal mellan ochstaten

enligt 5 §19909164 Villkor för sändningsrättprop. 116 f..s.
ingåsprogramföretagen ochradiolagen mellan ochavtalär statenatt

alltjämt i kraft.är
skydd förinnehåller bestämmelse tillYttrandefrihetsgrundlagen en
dentillståndshavarens Enligt 3 kap. 4 §självständighet. avgör som

iskall förekommasänder radioprogram självständigt vad pro-som
förhållandeBestämmelsen i första hand skydd iutgör ettgrammen.

sända-till tillståndsgivaren, dvs. avsedd värnaär även attstaten, men
19909164 117. Riks-oberoende andra jfrgentemotrens s.prop.

dagen således riktlinjerkan varken vanlig lag eller genomgenom
besluta nyhetssändningar visst innehåll. varjeskall ha Förattt.ex.
radio- och TV-program skall det finnas utgivaresänds ensom

skadeståndsrättsligt4 kap. 1 §. Utgivaren straffrättsligt ochär an-
svarig för vad förekommer Ingenting får föras inisom programmen.

1 Svensk Rundradio AB statligt bolag med huvudmannaskap förär nyttett
rundradionätet l99ll92zl40se 82 f..prop. s.
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i utgivarens vilja 4 kap. 3 §. Utgivarenmotprogrammen utses av
den bedriver sändningsverksamheten.som

2.3 Radiolagen

Enligt 5 § radiolagen krävs tillstånd regeringen för sändarätt attav
radioprogram i rundradiosändning. Med rundradiosändning iavses
princip sändning radio- eller TV-program avseddärav att tassom

direkt allmänheten l §. Rundradiosändningar förekommeremot iav
Sverige dels inom för public service-företagens och TV4sramen
verksamhet, dels med stöd närradiolagen 1982459, lagenav
19863 rundradiosändningar finländska televisionsprogramom av
och lagen 1981508 radiotidningar.om

Enligt 6 § radiolagen skall programföretag fått tillståndett attsom
sända denna opartisktutöva och sakligt.rätt Företaget skall även
beakta vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihetatt skallen
råda i ljudradion och i televisionen. Programverksamheten skall
präglas det demokratiska statsskickets grundidéer principenav samt

alla människors lika värde och den enskilda människans frihet ochom
värdighet.

Av 7 § radiolagen framgår övriga villkor för programföre-att
sändningsrätt skall in i avtal mellantagets regeringen och före-tas ett
I bestämmelsen vadtaget. slags skyldigheternärmare fåranges som

åläggas programföretaget i detta avtal, skyldighet sändat.ex. att gen-
mälen och beriktiganden, i programverksamheten respektera denatt
enskildes privatliv och endast under annonstid i televisionen sändaatt
reklam vederlag eller betalning.mot motprogram

Radionämnden granskar i efterhand programföretagettom som
sänder på grund tillstånd enligt radiolagen,ett utövar rättenav att
sända i enlighet med radiolagen och avtalet mellan regeringen och
företaget. I avtalet mellan regeringen och programföretaget kan be-

företagetstämmas skall sända redogörelse föratt beslut Radio-av
nämnden, i vilket företaget förklarats ha brutit bestämmelser imot
radiolagen eller i avtalet mellan regeringen och företaget 17 §.
Radionämnden har inte befogenhet döma straff eller skadestånd.att ut
Däremot kan nämnden förelägga vite vid överträdelser reglerav om
reklam och sponsring.
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2.4 Riksdagen

4 § regeringsformen.Riksdagen har den lagstiftande makten 1 kap.
ställning derasFöreskrifter enskildas personliga samt om person-om

förhållanden laginbördes reglerasliga och ekonomiska genom
förhållan-skall föreskrifter8 kap. 2 § regeringsformen. Vidare om

åliggandengäller fördet mellan enskilda och det allmänna, en-som
personliga eller ekono-skilda eller i övrigt ingrepp i enskildasavser

3 § regerings-förhållanden meddelas lag 8 kap.miska genom
be-bl.a. särskilda associationsrättsligaformen. Detta innebär att om

detta skallstämmelser skall införas för public service-verksamheten,
ocksåTV-avgift skall beslutasske lag. Avgifter motsvarandegenom

lag.genom
fårekonomiska Statens medel inteRiksdagen har den makten. an-

2 § regerings-vändas riksdagen har bestämt 9 kap.sätt änannat
budgetreglering hurformen. Riksdagen bestämmer stats-genom

för-emellertidinkomsterna skall användas. Regeringen har att avge
till statsbudget 9 kap. 6 § regeringsformen.slag

på avgiften enligt lagen TV-Riksdagen beslutar storleken omom
till public service-avgift hur del avgifterna skallstorsamt av som
utgångspunkt iMedelstilldelningen värdesäkras medverksamheten. ett
tillRiksdagen beslutar tilldelning medel ochindex. ettvart avom av

förservice-företagen. Tidigare tilldelades medlende public etttre
moderbolag, vilket ipublic service-företagen singemensamt tur sva-

fördelningen medlen inom koncernen.rade för den vidare av
alltså grundläggande förutsättningarnaRiksdagen beslutar deom

lagstiftning radio-för public service-verksamheten, dels genom
medel tilllagen, dels beslut fördelningen program-avgenom om

beslutar fördelningenföretagen. I samband med riksdagenatt avom
skallockså riktlinjer för hur verksamhetenmedel riksdagenanger

riksdagen fastställda riktlinjerna in i avtalenbedrivas. De tasav
mellan ochmellan och programbolagen. I det avtal statenstaten

år 1993 i 5 § moder-moderbolaget gällde intill attt.ex.som angavs
bolaget skall genom avtal med programföretagen tillse dessa vadatt

regional indelning,gäller organisation och arbetsordning, lokal och
utomstående, produktion o.d.kanalstruktur, anlitande regionalav

riksdagen. detföljer de riktlinjer godkänts regeringen och Iavsom
avtal träffats med Sveriges Television AB SVT it.ex.nya som anges
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8 § SVT skall beakta de riktlinjer riksdagen fastställtatt avseendesom
arbetsordning;organisation, regional indelning m.m.

2.5 Regeringen

Regeringen har den verkställande makten. Statens medel och dess
tillgångarövriga står till regeringens disposition 9 8kap. § rege-

ringsformen. Genom regleringsbrev fördelar regeringen anslagen
till förfogande programföretagen i enlighet med riksdagens beslut.
Regeringen har i princip ingen möjlighet påverka tilldelningenatt av
medlen efter det riksdagen har fattat beslut i saken eftersomatt
riksdagen anvisar medlen från rundradiokontot direkt till public
service-företagen. Regeringen har emellertid viss prövningsrätten
och kan ändring regleringsbrev begränsa anslag, igenom en av t.ex.

läge det önskvärtnär är dröjsmålett begränsa de statligaatt utan
utgifterna jfr l99l92KU30 77.s.

Regeringen har för de riksdagen fastställdaansvaret riktlin-att av
jerna och de grundläggande förutsättningarna för public service-verk-
samheten realiseras. Det regeringen sluterär avtalen med publicsom
service-företagen. Regeringen skall då till avtalet utformas delsattse
i enlighet med radiolagen, dels i enlighet med riksdagen fastställdaav
riktlinjer för verksamheten. Om riksdagens beslut innebär t.ex. att

skall tillsätta viss del ledamöternastaten i styrelse, detärav en rege-
ringen företräder i den delen.statensom

Regeringen godkänner de enskilda public service-företagens
Ändringbolagsordningar. i bolagsordningen får ske endast med rege-

ringens tillstånd.

2.6 Om inom programverksamhetenansvaret

I den propositionen anfördes i och medsenaste koncernmo-att att
dellen skall varjeöverges, bolag för verksamheten kanattsvara
bedrivas självständigt i förhållande till olika intresseorganisa-staten,
tioner och andra maktgrupper i samhället prop. 1991922140 73.s.
Detta får innebära public service-företagenatt skall tillanses attse
företagens arbetsordning befäster självständigheten.
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2.6.1 Styrelsen

uppgifter huvudsak199192140 70 redovisas styrelsens iI s.prop.
Genom förbinder företagetenligt följande. avtalet med sigstaten att

innehålletsåväl riktlinjer ifölja riksdagens riktlinjer, de rörsom
publicde ekonomiska riktlinjerna. Styrelserna iprogrammen som

service-företagen har det slutliga för bolagens programverk-ansvaret
står överensstämmelse med det avtalsamhet, bl.a. verksamheten iatt

mål långsik-Styrelserna skall fastställa ochtecknats med staten.som
prioriteringar,besluta grundläggandetiga planer t.ex.samt om

beslutarbeträffande avvägningen mellan olika Vidareprogramtyper.
anslagsframställning, budget, pla-styrelserna respektive företagsom

Styrelsen skall emellertid intenering viktigare utnämningar.samt
på redaktionsnivå. Föredra-det programarbetetingripa i löpande

statsrådet sig till vad igande anförde hon anslötatt prop.som
19777891 mellan ledningsades gränsdragningenvikten attom av

publicistiskasärskilt strikt ioch löpande redaktionell verksamhet görs
företag.

och verk-ansvarsfördelningen mellan styrelsenI praktiken synes
Styrelsen inte handVD ha varit följande. harställande direktören

handharinnehållet Styrelsen ifrågor rörande i programmen.om
innehåll,frågor programproduktionensstället övergripande om
i radion.såsom skall förekommahur ofta nyhetssändningart.ex.

frågor programinriktningviss t.ex.Vidare morgon-synes om ny
styrelsen.iskall införas eller inte, behandlassändningar i TV

såsom iSammanfattningsvis styrelsen, förutsätteskan sägas, att pro-
frågor programverk-beslutarpositionen, i de övergripande rörsom

vissprogramprinciperna. Omoch fastställer därmedsamheten en
styrelsen ställ-programproduktion skulle kräva ansenligt belopp, tar

vidareStyrelsen VDning till produktion eller inte.skall ske utserom
ibolaget.

2.6.2 Verkställande utgivaredirektören och

VD fastställer programtablåer informeraroch styrelsen om program-
tablåns utfomining. personalfrågor. VDHan eller hon beslutar iäven
har inte det yttrandefrihetsrättsliga det finns antalansvaret; ett stort

2 197778191Prop. Radio TV 1978-86.
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utgivare, vanligen utsedda VD, bär detta för innehålletav som ansvar
i de olika Bland utgivarna finns också kanalchefer ochprogrammen.
programdirektörer utsedda styrelsen eller VD. Dessa bär delav av en

det ekonomiska med rapponeringsskyldighet till VD.ansvaretav
Med denna organisation bär VD det yttersta programansvaret.

Visserligen vilar det yttrandefrihetsrättsliga på utgivaren ochansvaret
ingenting får föras in i dennes vilja. Det ankommerprogrammet mot
dock VD tillsätta och entlediga utgivare. Dessutomatt kan VD
alltid besluta visst inte får sändas, heltatt eller delvis.ett program
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Ägar-3 och styrelsefrågor i 1960 och
års1974 radioutredningar och

uppföljningen dessaav

3.1 Inledning

Redan år 1925 började det i Sverige sändas rundradioprogram i
omfattning. Frånstörre reglerades verksamhetenstarten avtalgenom

mellan och företaget. Radion skulle fungerastaten företag iettsom
allmänhetens tjänst, innebärande bl.a. programföretaget skulleatt
låta verksamheten präglas saklighet och opartiskhet vid urvaletav av
utsända nyhetsmeddelanden. En grundförutsättning för så skulleatt
ske programverksamheten garanteradesatt frihet.var stor

Redan det första public service-företaget, AB Radiotjänst, bedrevs i
aktiebolagsfonn. Aktieägarna utgjordes två ochav grupper; pressen

näringslivskonsortium. Av deett sju styrelseledamöterna utsågs ord-
föranden och ytterligare ledamot regeringen. Pressen utsågen av tre
ledamöter och konsortiet två.

1933 års riksdag anhöll hos Kungl. Majt allsidig utredningom en
frågan, och vad borde beredassätt ökatav inflytandestatenom

verksamheten.över Härefter tillsattes 1933 års rundradioutredning,
avlämnade sitt betänkande i slutet år 1934 SOUsom 193510av

Utredning och förslag angående rundradion i Sverige. Utredningen
fann rundradion berörde alltför mångaatt människor och innebar
alltför rika möjligheter såväl ont, för den skulle fågott attsom

fri och okontrollerad rörelse ellerstaten enbartvara en handhasav av
någon enskild sammanslutning direkt eller indirekt arbetade försom
sina intressen. l stället, menade utredningen, bordeegna staten ensam
bära för sådan verksamhet s. 78.ansvaret Vidare fann utred-en
ningen det enskilda intresset inte hördeatt hemma inom rundradio-
rörelsen och därför det rationellaatt självmest över-att statenvore,

verksamhet,tog grund sin kulturella och folkuppfost-en som av
rande betydelse i så eminent måstegrad betraktasen statenssom en
angelägenhet. Detta behövde emellertid inte enligt utredningen be-
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tyda, drev verksamheten i såsomregi, skeddeatt istaten ettegen
ärnbetsverk. Utredningen fann i stället rundradion grund sinatt av

bäst betjänt få arbeta under fria och jämförelsevisegenart attvar av
obundna former och därför verksamheten överlåtasbordeatt ett
särskilt rättssubjekt, däri ägde hela inflytandet s. 80.staten
Utredningen föreslog alltså aktiebolag bildades i syfteatt ett statenav

programverksamheten.överta Antalet styrelseledamöter,att vilka
samtliga skulle regeringen Kungl. Majzt, föreslogs öka tillutses av

bl.a. förnio, möjliggöra representation för landsorten.att även
I propositionen följde utredningens förslag prop. 1935164som

anslöt sig regeringen i huvudsak till utredningens förslag ettom
förstatligande programbolaget, föreslogden antaletav att sty-men
relseledamöter skulle sju. Regeringen föreslog vidare att trevara av
ledamöterna skulle efter förslag institutioner ochutses av samman-
slutningar, kunde ha insikter i och allmänt intresse förantassom
rundradiorörelsen. Vid riksdagsbehandlingen förslaget ökatmötte om
statsinflytande motstånd. Den slutliga lösningen blev aktiernastort att
skulle ligga kvar hos de förutvarande skulle fåägarna, att statenmen
det dominerande inflytandet i bolagets styrelse tillsätta fyraattgenom
ledamöter, skulle regeringen och telestyrel-tre utsesvarav av en av

medan bolagsstämman skulle Regeringen skulle vidareutsesen, tre.
två bolagets revisorer. Denna ordning bestod.utse treav

I samband med AB Radiotjänst år 1956 fick sändaatt ensamrätt att
TV-program tillkom folkrörelserantalett ägargrupp.som en ny
Aktiekapitalet ökades. Pressens aktieinnehav minskades 40 %till och
återstoden fördelades så, folkrörelserna erhöll 40 % och närings-att
livet 20 %. Företagets ändrades till Sveriges Radio AB. Antaletnamn
styrelseledamöter utökades till elva, regeringen utsåg ordföran-varav
den och fem andra ledamöter och bolagsstämman utsåg fem. I anslut-

årsning till 1966 riksdagsbeslut bl.a. etablerandet andraom av en
TV-kanal, ändrades fördelningen aktieinnehavet i Sveriges Radioav
AB till det alltjämt gäller, nämligen folkrörelserna 60 %,som
näringslivet 20 % och 20 %.pressen

Sveriges Radios organisation har vid flertal tillfällen.utretts ett
SverigesMed Radio jag i det följande företagdet eller denavser

koncern i vilken den avgiftsñnansierade public service-verksamheten
under olika tidsperioder bedrivits. Särskilt ingående behandlade 1960
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radioutredningar3och års1974 frågor ägandeform, ochägarnaom
styrelsens befogenheter. I det följande redovisar jag bl.a. de huvud-
sakliga bedömningar utredningarna gjorde frågori dessa ochsom
uppföljningen utredningarna.av

Ägandeformen3.2

års3.2.1 1960 utredning

När 1960 års radioutredning arbetade hade det avgörandestaten
inflytandet i Sveriges Radios styrelse själv några aktier iägautan att
bolaget. Utredningen fann det inte tillfredsställande bolags-att attvar

beviljade ansvarsfrihetstämman för den majoritet styrelseleda-av
självmöter intestämman hade tillsatt och den inte ägdesom att utse

revisorerflbolagetsän En komma dennaväg situa-mer en av att ur
tion skulle enligt utredningen också innehade majori-att statenvara

aktierna. Utredningen anförde vissateten invändningar kundeav att
riktas sådan ordning, eftersom det kundemot en utgöraanses en
åtgärd i syfte öka inflytandeatt programverksamheten.statens över
Utredningen menade denna farhåga skulle ogrundad,att attvara men
invändningen ändock kunde tillmätas viss tyngd, eftersom inteman
borde sken dirigerade den löpandeatt staten programverk-ge ens av
samheten. Därtill framstod aktiebolagsformen ett helt privatägt eller
halv- eller helstatligt bolag, mindreägt lämplig för företagsom ett

Sverigesmed Radios uppgifter. Utredningen konstaterade dåva-att
rande aktiebolagslagen till övervägande delen bestod bestämmelserav
avsedda de olika andelsägarnas ställningatt trygga i olika lägen, vilka
bestämmelser för Sveriges Radio antingen överflödiga eller inne-var
bar administrativ belastning. Vidare pekades förhållandeten att
Sveriges Radio inte drevs med vinstsyfte. Ett ytterligare skäl attvar
aktiebolagsformen skulle innebära det svårare Sverigesatt attvore
Radio skattebefriat, vilket utredningen föreslog.

Utredningen därför frågan andratog möjliga företags-upp om
former för Sveriges Radio aktiebolag. Efterän ha konstateratatt att

3 1960 års utrednings huvudbetänkande SOU 196520 ochoch 21 Radions
televisionensframtid i Sverige. 1974årsutredningsbetänkandeSOU 197719 Radio
och TV 1978-1985.
4 SOU 196520 235.s.
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denämnde utredningenaffärsdrivande verk uteslutnavanligt eller var
själv-Storbritannien ochfinns is.k. public corporations ärsomsom

området.5 Utredningen konsta-på offentligaständiga rättssubjekt det
påtillämpligaskulle bliförvaltningsrättsliga reglerterade vissaatt

underskulle arbetasåsom tjänstemännenrättssubjekt,dessa t.ex. att
inom företagetanföras beslutbesvär skulle kunnaämbetsansvar, över

menadeUtredningenskulle allmänna.handlingaroch att ettvara
sådana villkor.arbeta underrundradioföretag inte kunde

fortsättningenistället Sveriges RadioUtredningen fann i ävenatt
både ochmöjligtoch detha privaträttsligskulle attstatus vore

skullestiftelse. Därigenomföretaget tilllämpligt ombildaatt manen
helaprogramverksamhetenytterligare understryka att sam-envar

ifrån vidbundenhetensamtidigt kommaangelägenhet ochhällets
utredningenstiftelseformen talade enligtaktiebolagslagen. För även

naturligt förvinstsyfte, vilketinte bedrevs iverksamhetenatt envar
fann detför aktiebolag. Vidarestiftelse, knappast ett varamanmen

anslås medelutifrån kontinuerligtför stiftelsekarakteristiskt atten
menadeändamål. Slutligenfrämja bestämtlicensmedel för att ett

åtnjöt skattefrihetstiftelsenaturligtutredningen det attatt envar mer
aktiebolag.än ett

inte behövaenligt utredningenstiftelse skulleombildning tillEn en
utanför företaget.och stodnäringslivfolkrörelser,medföra att press

fort-viktigaskäl för dessaansågs det föreliggaTvärtom att grupper
krävaskunde emellertid interepresenterade. Detskullefarande vara
erhållaeftersom de inte skulletillskjuta kapitalet,de skulledem attav

därför iföreslogUtredningennågon de insatta beloppen.utdelning
till-Radios övrigain aktierna. Sverigesskulle lösastället att staten

skullestiftelsen. Stadgarnaflyttas tillgångar och skulder skulle över
mellandåvarande avtaletbestämmelser i detinnehålla dels tillämpliga

bolagsordning. DärtilldåvarandeSveriges Radio, delsochstaten
förstiftelsenöverenskommelse mellan ochträffasskulle det statenen

och krigs-fyller vid krigrundradioverksamhetende uppgifter som
fara.

5 sou 196520 236s.
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3.2.2 TRU-kommitténs förslag

Med anledning fråga uppstått i vilken formatt utbildningsverk-av
samheten inom public service-företagen skulle drivas, lade TRU-
kommittén kommittén för television och radio i utbildningen år
1975 fram sitt huvudbetänkande SOU 197528 Program för ljud och
bild i utbildningen. Kommittén noterade vid valet mellan aktie-att,
bolagsform och stiftelse, aktiebolagsformen främst avseddsyntes vara
för verksamhet med inriktning på klart definierade lönsamhetskrav,

siktade till rimlig avkastning det kapitalet påsom lång sikt.en egna
Med hänsyn till den icke kommersiella karaktären och finansieringen

statsbudgeten,över kunde TRU-kommittén inte förorda denatt nya
organisationen skulle driva utbildningsradio och -TV i aktiebolags-
form. Kommittén föreslog i stället den skulle drivasatt som en
stiftelse, konstateradeäven kommittén, den formenom, ursprungligen
inte avsedd för sådan verksamhet i fråga.var Mot detsom var
främsta skälet inte välja stiftelseformen,att nämligen det saknadesatt
detaljerad civilrättslig lagstiftning, kunde enligt kommittén hävdas att
det tämligen enkelt i stadgarna för stiftelsenvore att skriva in de reg-
ler önskade skulle gälla, hämtade frånman aktiebolagslagen.t.ex.

Även föredragande statsrådet fann stiftelse den lämpligasteatt var
organisationsformen, han inte beredd förorda dettamen var att som

slutlig lösning. En möjlighet till omprövningen borde enligt honom
finnas redan ställning tagits tillnär bl.a. radioutredningens förslag om
verksamhetens form för Sveriges Radio och dels Stiftelseutredningens
JU 197501 förslag prop. 197576l 10 radio och television iom
utbildningsväsendet 119.s.

3.2.3 1974 års utredning

Enligt 1974 års radioutredning uteslöt kravet på rundradioverk-att
samheten varmed ha vad jag i dennaavsetts utredning benäm-synes

public service-verksamheten skall bedrivas formerner i skyddarsom
den konstnärliga och publicistiska integriteten, Sveriges Radioatt gavs
ställningen myndighet eller den huvudöverav att specialreg-taget
lerades offentligai författningar. sådanEn förändring skulle ändra
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möjligheter till alltfördåvarande balansen ochden öppna stortett
verksamhetenñstatligt inflytande över

tidpunkten skulle med-fann det i fall vid denUtredningen att vart
fördriva verksamheten inomföra övervägande nackdelar att ramen

på fannsdet för stiftelser intestiftelse, och pekade bl.a. att sammaen
stiftelse-och det därför iramlagstiftning för aktiebolag, attsom

bestämmelsermåste betydande antalurkunden motsva-ett somanges
framhöll tolk-aktiebolagslagen. Utredningenfinns idem attsomrar

stiftelseurkund skulle kunna blibestämmelserna iningen enenav
aktie-åtskillig praxis tolkningenfråga, medan det fannsöppen avom

på bestämmelser iutredningen deVidare pekadebolagslagen. att
omfattningenför ochreglerar formernaaktiebolagslagen avsom

balans mellanåstadkomma denväl ägnadeinflytandeägarnas attvar
rundradioorganisationenseftersträvade förolika intressen som man

för huvudmännensstiftelser fick formernalagstiftningendel. Med om
menade detUtredningenenskilt fall.inflytande bestämmas i varje att

stadga aktie-fördel med denRadios integritetför Sveriges somenvar
på stiftel-pekade utredningenerbjöd. Slutligenbolagsforrnen att

denoklart hurföremål utredning och detförseformen att varvar
sikt.7påkomma utformasskulle att

aktiebolagsformenårs utredningfann 1974Sammanfattningsvis att
administrativa ochför denbeprövade reglertillfredsställande ochgav

Utredningenför insyn.och för formernaverksamhetenekonomiska
kom-denunderrundradioverksamhetenföreslog därför ävenatt

Utredningeni aktiebolag.skulle bedrivasmande avtalsperioden
corporations hadepå non-profitslutligen denpekade ut-typ somav

rundradion.just förskulle kunnautomlands och denvecklats att passa
ägande-stiftelsen1960 års radioutredning förordadeEftersom som

befogenheter iellerform, diskuterades inte ägarnasägargrupperna
för-års utredning,mån betänkande. 1974i utredningensstörre som

ingående.frågoraktiebolagsformen, dessaordade diskuterade mer
års utredningSveriges Radio ägdes tiden för 1974vid av samman-

tidningssammanslut-aktieägare, utgörande tidningar ochlagt 78
näringslivets Utred-ningar, folkrörelser sammanslutningar inomoch

utgjorde motvikt till detningen fann denna ägarkonstruktionatt en

6 sou 197719 136.s.
7s0u 197719 136s.
8 sou 197719 137s.
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statliga inflytandet, och den innebar riskenatt liten någonatt attvar
enskild organisation eller organisationer skulle kunnaen grupp av
använda sin ställning förägare försökasom att utöva obehörigtett
inflytande över verksamheten. Utredningens slutsats blev dennaatt
konstruktion innebar goda garantier för rundradion medatt starkt
oberoende och stark integritet kunde bedriva sin verksamhet i
överensstämmelse med de värderingar och regler fann stöd i densom
helt överväldigande delen den svenska opinionen.av

Utredningen i viss mån frågortog massmediakoncentrationupp om
och anförde viss kritik hade framförtsatt aktieinnehav.om pressens
Man hade pekat på tidningarna ofta haratt politisk anknytning och att
det kunde principiellt felaktigtvara delvisatt befann sigpressen, som
i konkurrenssituation tillen etermedierna, skulle ha något ägarinfly-
tande över rundradioorganisationen. Utredningen fann övervägan-att
de skäl talade för det inte då skulle vidtasatt några åtgärder i syfte att
förändra sammansättningen aktieägare, även det fannsav fog förom

del den kritik förekommit.en av som
Utredningen nämnde i dettaäven sammanhang utredningen om

stiftelser och anförde, verksamhetsformenatt för Sverigesom Radio
sedermera skulle förändras till stiftelse borde frånen grundenman

vilkapröva skulle huvudmän för rundradioverksamheten.som vara
1974 års utredning konstaterade Sveriges Radiosatt inteägare

skulle ha något intresseegentligt ekonomiskteget i verksamheten.
Ägandet skulle inte syfta till tillföra verksamhetenatt nödvändigt
kapital och ägandet utgjorde därför inte heller någoni väsentlig grad

kapitalplacering med krav förräntning.en Däremot skulle iägarna
deras egenskap företrädare för sarnhällsgrupperav stora vaka över att
verksamheten sköttes på ekonomiskt riktigtett Därför,sätt. menade
utredningen, det inte enbart formell betydelsevar bolagsstäm-av att

i Sveriges Radio hademan ställning tillatt ta verksamhetens förvalt-
ekonomi.9ning och

Ägamas främsta uppgift fick ideellanses vara näm-av mera natur,
ligen bära sin delatt för rundradioverksamhetenansvaretav att sköt-

dettes sätt bäst överensstämmer medsom samhällets intressen. Det
särskild uppgift förvar en ägarna utgöra motviktatt till det infly-en

tande hadestaten verksamheten.översom Denna balans mellan infly-
tande för och aktieägarnastaten borde enligt utredningen i fort-även

9 sou 197719 139.s.
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Ledamöternastyrelse.uttryck vid valetsättningen komma till även av
aktie-både ochockså fortsättningenborde därför i statenutses av

bestämmelserfann vidare aktiebolagslagensUtredningenägarna. att
för det drogsbestämmanderätt garantiaktieägarnas att envar enom

RadiosSverigeslångt aktieägarinflytandetklar för hur övergräns
ñck sträcka sig.verksamhet

beslu-mellan de olikaansvarsfördelningenEnligt utredningen var
hade sindå Sveriges Radio ochförekom itande somorganen som

emellertidpekadeden riktiga. Utredningenaktiebolagslagengrund i
till diskus-aktiveradespå värdefullt bolagsstämmandetatt omvore

också det gälldeSveriges Radios verksamhetsioner när program-om
tillkunna bidrasådana diskussioner skulleeftersomverksamheten, att

granskadeskritisktfortlöpande belystes ochprogramverksamheten
träd-integritetför programmedarbetarnasnämnvärda risker attutan

enligt utredningenborde därförför Bolagsstämmandes när. samman-
centralt debatt-året rollentvå gånger och spelaminstträda ettavom

forum.

Styrelsen3.3

års utredning19603.3.1

utökades1950-taletunderinfördes i Sverigesamband med TVI att
från sju tillRadioSverigesi styrelsen iordinarie ledamöterantalet

ordinarie leda-utsåg vardera femoch aktieägarnaelva. Regeringen
Sty-utsågs regeringen.Ordförandensuppleanter.och femmöter av

radiochefenbolagets VDutsåg eller inom sigrelsen treutom som
redogörelse förstyrelsengånger året skulle lämna program-om

styrelsen undergällde förarbetsordningplaner. Enligt den sex-som
spörsmål rörandeviktigarebesluta bl.a.skulle styrelsentiotalet om

vikti-rundradioverksamheten,långtidsplaner förekonomi,bolagets
ochmellanfrågor, ändringar i avtaletadministrativa statengare

i arbets-ändringarprogramverksamhetenRadioSveriges samtom
bolagsordning.förslag till ändringar iordning och

för förmenade antalet ledamöter1960 års utredning stortatt var
arbetande bolags-effektivtstyrelsen skulle kunna sägasatt vara en

enligt praxisbakgrund suppleanternasärskiltstyrelse, attmot av



SOU 199317 Ägar- och styrelsefrâgor 27

kallades till alla sammanträden. Därtill fann utredningen urvaletatt
styrelseledamöterna inte skeddeav med tillräckligt beaktande attav

styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter låg på det administrativa och
ekonomiska planet. Styrelsen sammanträdde minst fyra gånger om
året. Däremellan sammanträdde särskilt arbetsutskottett ordföranden
jämte ledamöter,sex regeringentre utsedda.varav Utredningenav
fann det antalet ledamöteratt stora i styrelsen torde ha motiverats av
önskemålet bereda olika intressegrupperatt i samhället möjlighet att
påverka programverksamheten, detta kunde bättreatt tillgodosesmen

för sådan rådgivningattgenom inrättademan särskilt programråd.ett
En mindre styrelse skulle då kunna sigägna skötseln bolaget iav
ekonomiskt och administrativt hänseende.

Radiochefen och inte styrelsen skulle i fortsättningenäven besluta i
programfrågor. Styrelsen borde därför i upphörastort sett att ta
befattning med allmänna programfrågor. Däremot skulle naturligen
styrelsen ställning till särskiltta dyrbara former programproduk-av
tion, med hänsyn till styrelsens för den ekonomiska skötselnansvar avÄvenföretaget. särskildai vissa andra fall kunde enligt utredningen
styrelsen befattning medta enskilda programfrågor, bordeLex. ut-
talanden Radionämnden föredras iav styrelsen.

Utredningen föreslog antalet styrelseledamöteratt skulle minskas
till sju lika många i det dåvarandepersoner, arbetsutskottet.som Av
dessa skulle regeringen ledamöterutse tre och intressegrupperna
vardera Regeringen skulle fortfarandeen. ordföranden. Påutse leda-
möterna skulle ställas kravet de skulleatt äga administrativ och före-
tagsekonomisk erfarenhet och kunnighet och inte minst bereddavara

ägna tid företagetsatt skötsel. Ledamöterna skulle förutses en
period fyra år.om

Programrådet skulle förmedla olika meningsinriktningars syn-
punkter och önskemål i fråga om sammansättningprogrammens och
utformning. Antalet ledamöter i rådet föreslogs uppgå till 21 och
vid rådets sammanträden skulle förutom radiochefen bl.a.närvara
programdirektörerna för TV och ljudradio. Rådets huvuduppgifter
skulle diskutera riktlinjernaatt förvara programverksamheten, med
inriktning på allmänna frågor. De redogörelser för programplaner

radiochefen enligt dåvarandesom ordning hade lämna styrelsen,att

10 sou l96520 237 rr.s.
11 sou l9652 239.s.
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programrådet. föreslogstill Ledamöternai stället lämnasskulle utses
regeringen.av

års utredning3.3.2 1974

samtligaskulleövervägde dels1974 års utredning utsestatenom
riks-personalrepresentanterna, delsstyrelseledamöter utöver om

styrelseledamöter-de statligaför regeringen skulleställetdagen i utse
118.12 hadesamtliga ledamöterskulleSom skäl för utseatt staten

ansvarsfrå-få ökad klarhetskulledetanförts sättetatt omman
statliga leda-nämligen deproblemföretaget. Ettinom attvargorna

förhållande tillisåväl bolagsstämmanansvarigamöterna mot somvar
ansvaradeledamöternautseddamedan de bolagsstämmanstaten, av

attalternativetfann det förstaUtredningeninförendast stämman. att
klar-minskadföranledaledamöter skulle kunnautsåg samtligastaten

det sannoliktDärtill skulleansvarighetslinjerna gick.het i hur upp-
iRadios ledning;Sverigesolämplig politiseringlevas vartavsom en

Programverksamhetenfinna stöd.detta lättskulle misstankarfall om
utredningenSlutligen menadetrovärdighet.förlora iskulle kunna att

ägarfunk-styrelseledamöter skullefråntogs rättenägarna att utseom
på allvarligturholkastionen sätt.ett l

styrelseSveriges Radiosförbehölls riksdagenOm det att utse
genomgå-förenligt med denutredningen inteenligtskulle det vara

mellan riks-grundlagenimaktfördelningprincipende görssomom
skalldet regeringeninnebäranderegering,dag och äratt svarasom

klardet upplevaskundeverkställande makten. Vidareför den som en
Sverigesledning,organisationenspolitiseringolämpligoch omav
ställningpartiernasåterspeglingstyrelse utgjordeRadios trogen aven

iskulle regeringenutredningen,Därför, menade äveni riksdagen.
ochfem ytterligare ledamöterordförandenfortsättningen samtutse

två personal-Därtill kom delikaledes fem ledamöter.bolagsstämman
med-utsågs styrelsens övrigaRadiochefen,representanterna. som av

ingåskulle i styrelsen.lemmar,
förvaltningoch löpandemellan ledningexaktaDe gränserna var,

aktiebolagslagenflytande ochkonstaterade utredningen, ganska gav
självtfriheter enskilda företagetganska det avgöraattstora var

12 140sou 197719 s.
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denna skulle gå. Utredningengräns framhöll inom publicis-att man
tiska företag hade anledning gränsdragningen särskilt strikt,göraatt
varvid företagsstyrelsen huvud inte borde blandaöver sig i dettaget
löpande redaktionella arbetet. Styrelsens uppgifter skulle främst avse

planeringövergripande såledesoch ligga på det administrativa och
ekonomiska området. Den strikta gränsdragningen mellan styrelse-
uppgifter och uppgifter för de anställda skulle enligt utredningen

framtiden.prägla Sveriges Radio i Vad gälldeäven programverk-
samheten borde styrelsens uppgift allmänna riktlinjer ochattvara ge
övervaka dessa riktlinjer efterlevdes. Riktlinjerna skulle enligtatt
utredningen allmän och frihet de anställdanatur storvara av ge
inom programenheterna under enhetschefens ledningatt närmare
utforma programverksamheten. I övrigt skulle styrelsen föransvara
organisationen företaget och för det fungerade effektivt ochattav
ekonomiskt. Därför det enligt utredningen viktigt styrelsenattvar tog

särskilt för lång-den och kortsiktiga planeringenett verk-ansvar av
samheten.

3.4 Uppföljning års1960 radioutredningav

Riksdagen fattade år 1966 beslut riktlinjer för rundradioverksam-om
heten. Besluten grundades förslagen 1960 års radioutredning.av
I propositionen lades emellertid inte fram förslag Sverigesattom
Radio AB skulle omvandlas till stiftelse. Departementschefen anförde

han inte funnit de skattetekniskaatt och andra skäl utredningenatt
anfört till stöd för förslagsitt bärande. I propositionen avvisadesvar

utredningens förslagäven minska antalet ledamöter i styrelsen,attom
liksom förslaget inrättande särskilt programråd.ettom av

3.5 Uppföljning års1974 radioutredningav

Dåvarande regeringens förslag prop. 19777891 innebar publicatt
service-verksamheten i framtiden skulle bedrivas fyraav pro-
gramföretag, för TV, för riksradio, för lokalradio ochett ett ett ett

13 sou 197719 142s.
14 Prop. 1966136, su 1966163, rskr. 388.
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för utbildningsradio. Den samlade verksamheten skulle ha frihet och
självständighet För tillgodose detta ansågs degentemot staten. att att
fyra programbolagen skulle föras i koncern leddessamman en som av

moderbolag. Kulturutskottet deladeett regeringens uppfattning
197778KrU24 15 ff.. Stiftelseforrnen nämndes knappt is. sam-
manhanget.

I propositionen anfördes moderbolaget i princip borde ha be-att
slutande uppgifter endast inom fyra områden rördesom program-
bolagens verksamhet, nämligen ingivande anslagsframställningarav
för koncernens samlade verksamhet, beslut medelstilldelning tillom
programbolagen inom givna totalramar, fördelning sändningstidav
mellan programbolagen och tillsättande majoriteten ledamö-av av

i programbolagens styrelser prop.terna 162 ff.. Vidare framhöllss.
moderbolaget måste haatt övergripande för planerings-ett ansvar

verksamheten inom hela koncernen. Föredragande statsrådet sade att
han avsåg vid kommande förhandlingar försöka nåatt överens-en
kommelse i företagets bolagsordning intogs bestämmelseattom en

styrelsen i moderbolaget beståskulleatt totalt 15 ledamöter,om av
ordföranden och övriga ledamöter regeringen,varav att utsessex av

fem aktieägarna och två, i enlighet med lag, de anställda inomav av
bolaget. Den femtonde ledamoten skulle VD.vara

De fyra programbolagen borde enligt propositionen heltvara
självständiga dotterbolag med rättigheter och förpliktelser fastställda i
avtal, de tecknade direkt med För bolagen fåskulle denstaten.som att
avsedda självständigheten i programverksamheten måste de utöver-
frihet använda tilldelade ekonomiska ha frihetatt att ut-resurser -
forma den organisationen, tekniken, administrationen och eko-egna
nomiska förvaltningen bestämma personalpolitik ochsamt att om per-
sonalrekrytering prop. 165 ff.. Vidare betonades avsiktenatts. var

i kommande avtal med de fyraatt programföretagen endast behandla
frågor principiell betydelse. Det sades vidare i propositionenav mer

styrelserna i programföretagen borde beståatt 14 ledamöter,av varav
ordföranden och tio andra utsåges moderbolagets tvåstyrelse ochav

personalen. VD borde självskriven ledamot prop. 169.av vara s.
Kulturutskottet betonade vad sades i propositionenatt som om

sammansättningen styrelserna i moderbolaget och programföre-av
och för hur de skullesättettagen endast innebar angivandeutses ett av

riktlinjer statsrådet avsåg följa i underhandlingar med bo-som att
lagen. Utskottet anslöt sig till dessa riktlinjer 197778KrU24 25.s.
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År 1979 omorganiserades sålunda Sveriges Radio till koncern.en
Sveriges Radio AB blev moderbolag i koncernen och ägde samtliga
aktier i dotterföretagen Sveriges Television AB, Sveriges Riksradio
AB, Sveriges Lokalradio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och
Radiotjänst i Kiruna AB. Aktierna i Sveriges Radio AB moder-
bolaget ägdes till 60 % folkrörelserna, 20 % näringslivet ochav av
till 20 % av pressen.
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överväganden4 och beslut Sverigesom

1986-1993Radios organisation

år4.1 Inför avtalsperioden början 1986med

Regeringen tillkallade beredningsgrupp med uppgift behandlaatten
frågor rörde förberedelserna för den avtalsperioden. Isom nya
propositionen följde beredning 19858699denna prop.som

statsrådetkonstaterade föredragande organisationen fråndenatt nya
1978 års beslut funnit form,hade sin det fanns vissaattmen
oklarheter i samordning och ansvarsfördelning. Av propositionen
framgår det förekommit ingående diskussioner organisationen.att om

Vissa förändringar föreslogs inom för koncernmodel-som ramen
len syftade till stärka moderbolaget försöka komma tillatt samt att

med dåvarandeoklarheter i organisation och då drarätta nytta av
gjorda erfarenheter. statsrådetFöredragande sade sig eftersträva att
dessa förändringar skulle stärka koncernens integritet och avlasta
regering och riksdag del beslut rörande verksamheten. Förstärk-en
ningen befogenheter avsågmoderbolagets administrativade ochav

områdena.ekonomiska någraDet förutsattes inte egentliga föränd-
ringar moderbolagets ägarstruktur. Det konstaterades ägarnaattav
inte deltog i de löpande finansieringsbesluten, in-ägarnasutan att
flytande främst bestod i delta i styrelsearbetet. främstaDenatt upp-
giften således Genomideellt slag. lägga formelladetattvar av
ägandet på andra, bidrog till spridning inflytandet överstaten en av
rundradioverksarnheten. Samtidigt, anfördes i propositionen, har det
hela tiden förutsätts lika lite får inkräkta denägarnaatt statensom
publicistiska självständigheten s. 53.

Samtliga hade framfört erinringar förägargrupper den alltmot
ansågställning de sig i dåvarandeha den organisationen.svaga som

Bland hade föreslagits borde få majoritetenägarnaannat att utse av
ledamöterna ordföranden i moderbolagets styrelse. Statsrådetsamt

inte föreslåberett någon ändring i styrkeförhållandet mellanattvar
de utsedda och de bolagsstämmanstaten representanternaav av
utsedda ledamöterna i moderbolagets styrelse prop. 53 f..s.
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Det konstaterades aktiebolagsformen inte helt lämpad föratt var
Sveriges Radio, inte då beredd föreslå övergångmen attman var en
till associationsform. Det betonades bl.a. inflytandeen annan att ett
för aktieägarna i ekonomiska frågor givetvis måste förutsätta ett
betydande ekonomiskt och risktagande från deras sida.engagemang
Detta emellertid inte aktuellt, eftersom funktionägarnasvar var av
ideell I propositionen nämndes stiftelseformen.natur. Somäven skäl

denna anfördes bl.a. dådenmot inte lagreglerad,att att ettvar
lagstiftningsarbete pågick stiftelseformen i Sverige ditintillssamt att
aldrig utnyttjats för verksamhet tillnärmelsevis Sveriges Radiosav
omfattning 54.prop. s.

Med anledning det tid efter annan framförts synpunkterattav
ifrågasatte roll anfördes, detägaresom pressens attsom stortvar av

värde representerad Omatt det skulle visa sigägare.pressen var som
enskilda inomägareatt riskerade komma iattpressgruppen

intressekonflikt med Sveriges Radio, på grund it.ex. av engagemang
kabel-TV, sade föredragande statsrådet han utgick från dessaatt att
inte skulle låta sig nomineras till styrelseposter inom koncernen.
Frågan roll bordeägare till förnyatom pressens tassom upp
övervägande tidningsvärlden kraftigt skulle öka sittom engagemang
inom med Sveriges Radio konkurrerande verksamhet prop.annan

54.s.
Utskottet tillstyrkte i allt väsentligt förslagen i propositionen

198586KrU21.
Riksdagen beslöt år 1987 huvudmannaskapet för uppbördenatt av

mottagaravgifter och avgiftskontroll skulle anförtros Sveriges Radio.
Härefter inträdde dotterbolaget RIKAB i koncernen prop.
l98788lOO, KrUl rskr. 220.

4.2 Inför avtalsperioden årmed början 1993

4.2.1 Proposition grundprinciperom

Inför den avtalsperioden år 1993 anförde föredragande statsrådetnya
i l99091149 radio och TV-frågor, riksdagen bordeprop. om att ta
ställning till de grundprinciper skulle gälla i fråga Sverigessom om
Radios uppdrag, ekonomiska förutsättningar, ägarförhållanden, före-
tagsform organisation. Det sades bl.a. aktiebolagsformensamt att
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skulle behållas ägarförhållandenaoch i princip beståskulleatt attmen
organisationen borde eftersom ansvarsfördelningen mellanöver,ses
moderbolag dotterbolagoch oklar.var

I propositionen föreslog dåvarande regeringen att program-
verksamheten under den avtalsperioden skulle handhas trenya av
programbolag, innebärande Lokalradion och Riksradion fördesatt

till ljudradioföretag. Som skäl för programverk-ett attsamman
samheten skulle organiserad i koncern anfördes detattvara en var
viktigt public service-verksamheten uppträdde samlat ochatt utnytt-
jade sin konkurrensförmåga maximalt. Existensen moderbolagettav
underlättade programverksamheten kunde bedrivas självständigt iatt
förhållande till och olika intressegrupper. Vidare föreslogsstaten att
moderbolagets och dotter-företagens styrelser skulle ha ett mer
omfattande såpersonsamband, elva moderbolagets ledamöteratt av

ingåskulle i programföretagens styrelser prop. 174 f..s.
Kulturutskottet anförde, det gällde val styrelseledamöternanär av

koncernen,inom de regeringen utsedda ledamöterna iävenatt av
moderbolagets och programbolagens styrelser skulle i enlighetutses
med de principer då gällde bl.a. i avsågvad den parlamentariskasom
förankringen. ansågVidare utskottet uppdraget ordförande iatt som
programbolag inte skulle förenas med ledamotskap i moderbolagets
styrelse KrU7y 7. Utskottet hade inget erinraatt mot atts.
beredningsarbetet inför den kommande avtalsperioden frånutgick att
det därefter skulle finnas programföretag.tre

4.2.2 Propositionen närmare riktlinjerom

I l99l92140 den avgiftsfinansierade radio- och TV-prop. om
verksamheten 1993-1996 anfördes ägandeformen blandm.m. om

följande. Det förhållandet public service-verksamheten år-annat att
ligen fyra miljarder kronor motiveraromsätter än kravenmer att
ekonomisk redovisning, tydlig ansvarsfördelning bör höga,m.m. vara
vilket automatiskt följer med aktiebolagsformen. Varken för verk-
samheten i de nuvarande programföretagen eller för tänkt instansen
mellan å sidan riksdag och åregering och andra sidanena program-
företagen, stiftelseformen lämplig eftersom råddedet osäkerhetvore

utformningen kommande lagstiftning stiftelser. Att låsaom av om
förutsättningarna för verksamheten vilka villkorutan att veta som
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förändringar i framtiden kan företas inte lämpligt. Detvore var
därför viktigare fokusera de förutsättningaratt tordesom vara mer
betydelsefulla för public service-företagens uppdrag, nämligen
innehållet i lagar och avtal ekonomiska och styrelsernassamt ramar
sammansättning och arbete. Inför den avtalsperiod årinleds l997som
borde enligt föredragande statsrådet förutsättningarna för drivaatt
verksamhet i stiftelseform ha klarlagts, och hon utgick från att
stiftelsebildning vid den tidpunkten skulle kunna alternativettvara
bland flera andra lösningar prop. 66 ff.. Moderbolaget föreslogss.

årupphöra 1993. Vidare föreslog regeringen publikråd skulleatt ett
inrättas.

Styrelserna i programföretagen föreslogs bestå nio ledamöter.av
Regeringen Ägarnaskulle ordföranden och ledamöter.utse skulletre

två ledamöter. VD avsågs självskrivenutse ledamot.vara

4.2.3 Riksdagens vårenbeslut 1992

Riksdagens beslut den avgiftsfinansierade radio- och TV-om
verksamheten den 2 juni 1992 l99ll92zKrU28, rskr. 329 innebar i
huvudsak följande förändringar. Moderbolaget skulle upphöra.
Sveriges Television, Sveriges Radio det nuvarande Sveriges Riks-
radio och Sveriges Lokalradio sammanslagna och Sveriges Utbild-
ningsradio skulle bli självständiga aktiebolag och ägagemensamt
Radiotjänst i Kiruna AB RIKAB. Riksdagen skulle besluta om
medelstilldelning direkt till de programbolagen. Programföre-tre

styrelser minskades till niotagens Tidigare moder-ägarepersoner. av
bolaget och beståendeägargrupp, konstnärliga ochen ny veten-av
skapliga akademier och oberoende kulturella sammanslutningar,
skulle erbjudas bli till deägare programföretagen. Regleratt tre om
hembudsskyldighet till skulle införas. Aktierna skulle fördelasstaten
enligt följande Pressen, näringslivet och den ägargruppennya
vardera 20 % och folkrörelserna 40 %.

Förslaget inrättande publikråd förkastades Konstitu-om ettav av
tjonsutskottet under angivande bl.a. programverksamheten inteattav
borde underkastas någon kontroll från sida änstatensannan
Radionämndens granskning och den prövning kan ske i ytt-som
randefrihetsmål enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kulturutskottet an-
slöt sig till KUs bedömning. l övrigt fattade riksdagen beslut i
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huvudsak i enlighet med propositionen. På förslag Kulturutskottetav
beslöts dock tvåäven suppleanter skall iatt varje styrelse,utses varav

regeringen ochutses ägarna, aktieren av samten attav statensom
förvärvat efter hembud skulle kunna säljas till någon attsom var
hänföra till någon eller några ägargrupperna.av

Ändrade4.3 förhållanden efter 1992 års

riksdagsbeslut

Med anledning bl.a. det inte bildades någraattav ägargruppernya
från och näringsliv kunde riksdagens beslut intepress helt genom-
föras. Regeringen och de då- och nuvarande träffadeägarna över-en
enskommelse under hösten l992 innebärande nuvarande ägarför-att
hållanden kvarstår till den l juli 1993 under förutsättning detatt
framtida ägandet public service-företagen under mellantidenav ut-
reds. Med anledning dessa ändrade förhållanden beslutades föl-av
jande gälla tills vidare skr.att 199293147.

Moderbolaget, i december 1992 antagit firman Sveriges Radiosom
Förvaltnings AB, upplöses inte, kvarstår till aktiernautan ägare isom
de programbolagen, till RIKABtre och till fastigheterna. Enligt en av
regeringen den 17 december 1992 fastställd bolagsordning, består
Sveriges Radio Förvaltnings ABs verksamhet i och förvaltaägaatt
fastigheter och lokaler för radio- och televisionsverksamhet, aktier i
radio- och televisionsföretag och därmed förenlig verksamhet.annan
Moderbolaget skall därtill naturligen för de uppgiftersvara som
enligt lag åvilar moderbolag i koncern såvittett räkenskaperen avser
och redovisning. Därav följer moderbolaget bör beslutaatt även om

och riktlinjer försystem redovisning och medelsanvänd-av resurs-
ningen i koncernens bolag. Något avtalnytt programverksam-om
heten kommer inte träffas med moderbolaget,att eftersom moder-
bolaget inte längre har något för programverksamheten. Iansvar
moderbolagets och i de programbolagens bolagsordningartre har
införts bestämmelser hembudsskyldighet till Enligtom särskiltstaten.
avtal skall Sveriges Television AB för förvaltningen rund-svara av
radiomedlen.
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5 Rundradioverksamheten någrai

andra länder

5.1 Inledning

Det föreligger skillnader mellanstora organisationsformerna för
etermedier i olika länder. Vissa heltär statsfinansieradet.ex. medan
andra helt ellerär delvis beroende reklamintäkter för sin verk-av
samhet. Nedan följer kortfattad beskrivning ägandeformenen iav
några de andra nordiska länderna i England.av samt

5.2 Danmark

Enligt lov radio- fjernsynsvirksomhedlñ Danmarksom är Radioog
självständig offentlig institution,en skyldigär till hela be-som att

folkningen sprida radio- och TV-program visst innehåll 7 §.av
Danmarks Radio leds styrelse l l ledamöter, tillsättesav en om som

Kulturministern. Ordförandenav direkt ministern,utses medanav
nio ledamöter Folketinget. Av dessautses nio ministernav utser en
vice ordförande. De anställda ledamot. Styrelseledamöternautser en

för period fyrautses år. Folketingsledamot fåren inte sittaom i
styrelsen.

Styrelsen har det för deyttersta bestämmelseransvaret att insti-om
tutionens verksamhet lagfásta efterlevsär och fastställer allmännasom
riktlinjer för Danmarks Radios verksamhet. Ministern utfärdar en
instruktion för Danmarks Radio efter förslag styrelsen. Styrelsenav
tillsätter generaldirektör har det dagligaen som programansvaret.
GDn har handäven den löpande administrativa ochom ekonomiska
förvaltningen Danmarks Radio.av

15 Jfr Wirén, K-H; Kampen TV. 1986. 21 fl. och Broadcastingom Standardss.Council; Television andthe Public Interest J G Blumer. 1992, SOU 197719samt52 ff.s.
16Lov 1065M23. december1992nr.
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försäljningsintäkterVerksamheten bl.a. avgifter,finansieras genom
m.m.

medStorleken på TV-avgifterna fastställs ministernradio- och av
debiterargodkännande Folketingets fmansutskott. Danmarks Radioav

TV2-fonden rninis-avgifterna fördelas i Radiofonden och enligtsom
iföreskrifter. Radiofonden förvaltas styrelsennärmareterns av

Danmarks Radio.
programråd,tillsätter medlemmarKulturministern även ett vars

år. Programrådet rådgivandeför tid fyra är ettutses organ somen av
avhandla Danmarks programverksamhet och kanskall Radios som ge

områdetPåutlåtanden till styrelsen och direktionen. det regionala
amtsprogramråd.finns 15

varefterDanmarks Radios räkenkaper granskas Riksrevisionen,av
föroch tillställer Folketinget demministern godkänner räkenskaperna

information.
styrelse densjälvägande institution, leddTV2 är en av en

förtillsättes ministerncentrala styrelsen nio ledamöter som avom
DessaKulturdepartementet. Sex ledamöterna ministern.utsesav av

massmedia Regionala styrelserskall ha insikt kultur, m.m.sex om
två riksverksamhetenledamöterna och arbetstagare i utserutser enav

ordförande ochde valda ledamöterna ministernledamot. Av utser
förslag den centralavice ordförande. Ministern utfärdar efter av

TV2-verksamheten.styrelsen instruktioner för den samlade
TV2-överordnade förvaltningencentrala styrelsen har denDen av

förhållningslinjer för denna.verksamheten och bestämmer allmänna
ingår anställdaStyrelsen och kollektivavtal för de fast isäger upp

administrerende direktörStyrelsenTV2s verksamhet. vidareutser en
hand den löpandeden danska motsvarigheten till VD har omsom

anställerförvaltningen, liksom Direktörenprogramansvaret. per-
sonal.

består åtta regionalaTV2 landstäckande verksamhet ochav en
TV2-verksamheter. En verksamhet skall omfatta ellerregional en
flera amtskommuner. Ministern utfärdar föreskrifternärmare om
vilka förutsättningar uppfyllda för sådan verk-skall attsom vara

få sådansamhet skall bedrivas och skall godkänna verksamhet. En
regional styrelse har regionaladen övergripande förvaltningen denav
verksamheten. Det finns också regional direktör, är program-en som
ansvarig.
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TV2s andel TV-avgifterna, 6 %, in i särskildsätts fond,av ca en
TV2-fonden, förvaltas den centrala styrelsen. I fonden ingårsom av

överskott föräven reklamverksamhet. TV2s samlade verksamhet
finansieras belopp överförs från TV2-fonden i enlighet medav som
den rambudget fastställts ministern och intäkter försom av genom
försäljning bidrag TV2 finansieras till 80-85 %av program, m.m.
med reklamintäkter. För TV2-verksamheten skall försäkras bestå,att
ställs statsgaranti, storlek beslutas ministern efter god-en vars av
kännande finansutskottet.av

Ministern har bildat aktiebolagäven TV2 Reklame ASett som
skall förmedla reklam i TV2. Aktierna tecknas Ministernstaten.av
skall godkänna bolagsordningen Överskottoch ändringar denna.av
från bolagets verksamhet tillförs TV2-fonden.

Det finns programrådäven för TV2-verksamheten,ett och som
tillsätts ministern. Den regionala TV2-verksamheten kan haav egna
programråd.

5.3 Finland

Den finska rundradion drivs i form statligt aktiebolag, Oyägtettav
Yleisradio Ab YLE. YLE aktier iäger TV-bolag, MTVett annat
Oy, vilket reklam-TV-bolag.är MTV hyrde tidigareett sändningstid

YLE i kanaler YLE sände Från 1993av samma över.som program
hyr MTV tredje TV-kanalnät och de tvåett över andra sändsnäten
endast YLEs program.

YLEs sändningsverksamhet grundas koncessionsbeslut av rege-
ringen. Det krävs således tillstånd för bedriva rundradioverksam-att
het. I tillståndsbeslutet meddelas föreskrifter,även bl.a. i vad avser
samarbetet med MTV. I beslutet även frånattanges representanten
departementet Trañkministeriet har deltarätt och sig påatt yttra
Förvaltningsrådets se nedan och styrelsens sammanträden.

Alla markbundna sändningar sker inom för YLEs konces-ramen
sion. YLE har i sinrätt TV-verksamhett.ex. att använda sig MTV.av
Vidare finns bestämmelser Trafikministeriet haratt rättom att
granska MTVs bokföring. MTV har sända reklamrätt i sambandatt
med vissa YLEs sportsändningar.av
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privata kommer-YLE har konkurrens radiosidan,även genom
intesiella icke-kommersiella lokalradiostationer. Det sändsoch

reklam i YLEs kanaler.
TV-avgifter.YLEs verksamhet finansieras främst genom

Regeringen bestämmer avgiftens Avgifterna förs tillstorlek. sär-en
skild radioanläggningarfond bildades i enlighet med lagen omsom
från prövning1927. Radiofondens medel används enligt regeringens

går såtill främjande rundradioverksamheten. l praktiken gott somav
allt till YLE.

Förvaltningsrâdet, bestårYLEs högsta beslutande ärorgan som av
21 medledamöter. Riksdagen väljer ledamöterna i enlighet represen-

Förvaltningsrådet fastställa bestämmel-tationen i riksdagen. kan bl.a.
för programverksamheten och övervakar YLEs allmänna pro-ser

Förvaltningsrådet också programpolitisktgramverksamhet. övervakar
fastställer Förvaltningsrådet budget.MTV. Vidare YLEs

styrelse, består sju ledamöter, väljs Förvaltnings-YLEs som av av
rådet. Styrelsen föri princip direktörerna verksamheten.utgörs av

bestå-programråden Programnämnd,tidigare harDe ersatts av en
fyra två sakkunskap i medie-ende ledamöter, representerarvaravav

etik utanför verksamhet, YLE och radio-YLEs representeraren en
till uppgiftoch TV-redaktörernas förbund. Programnämnden har att

följerklagomålbakgrund bl.a. tolkamot programmen pro-av om
gramreglerna.

5.4 Norge

sända. AndraNorsk rikskringkastning NRK har lagfäst rätt atten
måste reklam-programföretag ha koncession. NRK har numera en

finansierad privatkonkurrent, TV2. Därutöver finns TV Norge, en
kanal sänder endast satellit.översom

årNRK, tidigare bolag, harhelägt förett staten ettsom var parav
stiftelse.sedan ombildats till Den norska stiftelselagen tillämpligären

på stiftelsen inte i kringkastningsloven. Stiftelsen harsägsannatom
bildats statliga medel. stiftelsenDet bedriver verksamheten.ärav som

ÄndringarStiftelsens istadgar vedtektene fastställs regeringen.av
stadgarna beslutas stiftelsens styrelse, skall godkännasav men av
regeringen. Regeringen har tillgångarbesluta stiftelsensrätt att att

vederlag skall återföras tillutan staten.



SOU 199317 Rundradioverksamheten i några andra länder 43

Stiftelsens styrelse leder NRKs verksamhet och fattar beslut om
fördelning stiftelsens medel. Styrelsen består sju ledamöterav ochav
suppleanter personliga varamedlemmar. Ordföranden formannen,
vice ordföranden och ledamöter med suppleantertre utnämns av
regeringen för år.fyra Uppdraget styrelseledamot tidsbegrän-ärsom

till åtta år. Två ledamöter medsat suppleanter för två år efterutses
förslag från de tillsatta skriftligt valförfarande. Regeringengenom
meddelar föreskrifternärmare instruktion styrelsen. Det ställsom
inga särskilda krav styrelseledamot, det eftersträvas fåen men att

bredast möjlig representation med hänsyn tillen geografiska,tagen
politiska och kulturella förhållanden. Stortingsledamöter inte tillutses
ledamöter i styrelsen.

Styrelsen skall till Kulturdepartementet årligen inge bl.a. redovis-
ningar avseende föregående och kommande verksamhetsår och skisser
avseende tilltänkta förändringar inom de 3-5 åren.närmaste Styrelsen
har ingen bestämmanderätt i vad den löpande programverksam-avser
heten. Denna bestämmanderätt och därtill hörande ligger iansvar
stället på kringkastningschefen. Hanhon tillsättes regeringen förav en
åttaårsperiod. Det såledesär kringkastningschefen redaktörärsom
för och leder den löpande verksamheten.programmen som

NRK förvaltar den programtekniska verksamheten. Annan teknisk
verksamhet handhas Televerket i samarbete med NRK,av ett sam-
arbete regeringen får reglera.närmaresom

NRKs verksamhet finansierias med avgifter och intäkter från för-
säljning. Avgifternas storlek fastställs Stortinget.av

TV2 enligtär villkor för sändningstillståndet förpliktat bedrivaatt
verksamheten efter principen allmennkringkastning, med andraom
ord public service. Detta gäller för denäven landstäckande radio-nya
kanalen, P4, nyligen fått koncession för och bedrivasom upprättaatt
reklamfinansierad radio.

5.5 England

l England finns fyra rikstäckande TV-kanaler, BBC] och BBC2, som
tillär delenstörsta avgiftsfmansierade, och Channel 3 f.d. ITV och

Channel vilka reklamfinansierade.är
The British Broadcasting Corporation, BBC, självständigt,är ett

icke vinstgivande public service-företag, med cirka 26.000 anställda.
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BBC fick sitt första s.k. Royal Charter år 1927. Chartern är ett
avtal mellan och BBC pålöper tio år. På grundvalstaten som av av-
talet utfärdas tillstånd the BBC licence innehåller regler förett som
programverksamheten, organisationen BBCs nuvarande Char-m.m.

årlöper 1996.ter ut
BBC leds styrelse, the BBC Board Governors, bestårav en som
tolv ledamöter regeringen fem år. The Board ofutsesav som av

Governors ansvarig för BBC uppfyller avtalet ochär mellanatt staten
BBC. The Governors direktion, Boardthe of Managers,utser en som
leds generaldirektör, the Director General. The Directorav en
General för BBCsansvarig programverksamhet införär the Gover-

The Governors fattar dock strategiska beslut programverk-nors. om
samheten i Dess beslut verkställs Director Generalthe ochstort. av
dennes medarbetare i direktionen.

Regeringen har ganska inflytande på programverksam-ett stort
heten, ingen möjlighet påverka innehållet i Denattmen programmen.
minister har mediafrågorhand skall emellertid godkännasom om
investeringar betydelse. Företaget svårtstörre attav anses vara
kontrollera utifrån, därför beslut programinnehållet fattasatt om
långt ned kedjani kanalchefer, programdirektörer, enhetscheferav
etc. Därmed har egentligen inte heller ordföranden eller the
Director någonGeneral betydande makt BBCs sändningar.över

När BBC tillkom det privat företag med monopol sänd-ettvar
ningar tillståndefter Aktieägarnas utdelning begränsadstaten.av var
så deras huvudsakliga intresse i radion kom i försälj-liggaatt att
ningen radiomottagare. Som aktieägare godkändes deendast bolagav

accepterade huvudprincipen sändningarna skulle ske i det all-attsom
intresset public interest.männa Verksamheten finansierades med en

mottagaravgift. Företaget styrdes direktion, bestående leda-av en av
från de radioföretagenmöter och ordförandestörstasex ut-en som

sågs postrninistern. Under andra hälften 1920-talet ändradesav av
BBCs från privatbolag till public Corporation. Radioföre-status

förlorade sina platser i styrelsen och det företaget blevtagen nya
tämligen statsdominerat. Styrelsen Board Governorsofersattes av en

utsågs postministern.som av
Under 1950-talet fick BBC konkurrens, inrättandet ettgenom av

kommersiellt ÄvenTV-system, Independent Television lTV. ITV

17Jfr JeremyTunstall. The Media Britain, Constublc. London, l983 197.s.
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blev emellertid statskontrollerat. Den offentligrättsliga korporationen
ITA Independent Television Authority fick det övergripande ansva-

för den reklamfmansierade TVn och för övervakningret ansvaret
och kontroll. Efter det kommersiell lokalradio infördes på 1970-att
talet, fick ITA det övergripande för denna och ändradeävenansvaret
därvid till IBA Independent Broadcasting Authority. Undernamn
IBA sorterade privata TV-bolag och antal lokala och regionalaett
radiobolag. Verksamheten finansierades med reklamintäkter och till

programförsäljning.del IBA utformade regler deltog ävenen av men
aktivt i planeringen verksamheten inom de olika bolagen ochav
kunde gripa in i programverksamheten. lBAs styrelse elvaom per-

utsågs regeringen.soner av
IBA har fr.o.m. 1993 ITC Independentthe Televisionersatts av

Commission och Radiothe Authority.
I och med The Broadcasting Act från 1990 tillkom heltett nytt

regelverk för kommersiell radio och TV. Bland ändrades kon-annat
cessionsvillkoren för Channel 3 gamla ITV på så högst-sätt att
bjudande tillstånd.fick
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6 Sammanträffanden med
ställföreträdare för moderbolaget,
programföretagen och ägargrupperna
m.m.

Som framgår avsnitt 1 har jag under utredningsarbetetav samman-
träffat med samtliga ordförande och verkställande direktörer i pro-
gramföretagen och moderbolaget och med ställföreträdare för ägar-

Ibland har medarbetarenäragrupperna. deltagit i mötena.
Sålunda har jag under december 1992 träffat Björn Rosengren,

Örjan Wallqvist och Håkan Fahlberg moderbolaget, Lennart
Sandgren, Sam Nilsson och Britt-Marie Blanck Sveriges Television
AB, Jan-Erik Wikström, Ove Joanson och Jan Engdahl Sveriges
Radio AB, Kjell Mattsson och Lars Hansson Sveriges Utbildnings-
radio AB, Stefan Gullberg och Ulf Lagerström folkrörelse-
gruppen, Iwan Ahlström och Torkel Unge näringslivsgruppen samt
Rune Sirvell pressgruppen.

Jag har haftäven Åkemed ordförandenmöteett i Kulturutskottet,
Gustavsson.

Sammanträffandena god bakgrund till det fortsattagav utred-en
ningsarbetet. Ställföreträdarna för företagen och för ägargrupperna
redovisade på huröppet desätt påett den ägarkonstruktionser som
rått sedan sjuttio årnära tillbaka och sin uppfattning orsaken tillom
den situation uppstått. Vidare fick jagsom synpunkter pånu den
nuvarande styrelsesammansättningen och dess inverkan på styrelse-
arbetet. De intervjuade lämnade också upplysningar det praktiskaom
styrelsearbetet och företagens interna arbetsordning. Slutligenom
belystes från olika håll vari självständigheten otillbörligagentemot
påtryckningar bestå.anses

Sammanfattningsvis kan framhållas jag fåttmötena intrycketatt av
de intervjuade visadeatt starkt stöd för publicett service-verksam-

heten sådan och detsom att vikt det slåsman anser storvara av att
vakt dess oberoende ochom andragentemot maktgrupper.staten
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7 Mina överväganden

7.1 Allmänna utgångspunkter

Ägande7.1.1 och ägarfunktioner i allmänhet

Ägande företag och aktieägandets funktion har sedan långav tid till-
baka varit föremål för politisk och ekonomisk debatt och berörts i
flera utredningar och böcker.13antal Frågorett inflytande ochom
maktkoncentration har därvid tilldragit sig särskilt intresse. Men man
har också sökt aktieägandets funktionpenetrera och den verkan olika

och koncentrationertyper aktieägare kan ha företags effek-av ett
tivitet och lönsamhet.

Gemensamt för dessa analyser är beskrivsägarna deatt som som
sist och slutligen besitter den avgörande makten i företaget, makten

de fömiodas använda för maximera tillväxtensom ochatt avkast-
ningen det dem satsade riskkapitalet. Den vidareav analysen visar
sedan hur denna makt begränsas andra aktörer, såsom anställdaav
företagsledare, samhälle och löntagare och hur makten kan utövas av
olika olikaägare sätt. -

I den ekonomiska litteraturen har naturligen funktionägarens an-
givits i organisatoriska Ägarmaktensoch ekonomiska ochtermer.
ägaransvarets elementära funktionermest kan före-att utseanses vara
tagsledning, ställning i strategiskata frågor aktivtsamt agera om
företaget kris.19råkar i På många håll påpekas dock detta äratt ett

två möjliga försätt ägarenav det aktiva ingripandeatt sättet,agera,
s.k. voice-beteende. Mot detta ställs det s.k. exit-beteendet, dvs.

ingriperägaren inte i skötseln företaget lämnar det hanutanav ärom
missnöjd aktiernahelt enkelt sälja Dettaatt påverkargenom aktie-
värdet och därmed företaget. Det kan också leda till ägareatt nya

18 Se exempelvis ägarutredningenshuvudbetâinkandeSOU 198838 Agande ochinflytande i svenskt näringsliv JanGlete, Agande och Industriellsamt omvandling1987 och Hedlund m.fl., Institutioner aktieägare SNS 1985. isom samtbetänkandetoch nämndaarbeteninförd litteratur.
19 Glete, 17.s.
20 Om voice och exit. Hedlund mfl.. 5 ff.se s.
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aktiva;kommer in kan ha intresse talaratt omav vara mersom man
företagskontroll.marknad fören

Ägarfrågorna litteraturen självfallet inrik-i den juridiska är mera
års aktie-rättsliga ställning och kompetens. 1975tade ägarnas

på föreställningenbolagslag bygger liksom tidigare lag ägarnaom
beslutande.21 Aktieägarnas bola-de i företaget besluta irätt attsom

vid bolagsstämma och detangelägenheter utövas stämman ärgets
bolagsorganethögsta beslutande

också funktion kapitalsatsare och vinstmaxi-Men ägarnas som
reglerar hur tillskjuter risk-behandlas i juridiken ägarnasommerare

detta kapital skyddas ikapitalet i form aktiekapital och hur borge-av
syfteintresse. Att aktiebolagets normalt bereda vinstärnärernas att

framgåraktieägarna 12 kap. l § aktiebolagslagen, föreskriverav som
innehållabolagsordningen i fall skall bestämmelser hurannatatt om

vinsten användas.skall

Ägande7.1.2 ägarfunktion i public service-företagenoch

ägarfunktion näringslivI jämförelse med den normal iär ärsom
service-företagen mycket begrän-ägarfunktionen i public speciell och

sad.
de nuvarande folkrörel-Det kapital ägargrupperna,satsatssom av

uppgår sålunda till 160 000 kr för-näringsliv och endast 2press,ser,
100 aktiekapitalet i moderbola-delat 21 600 aktier ä kr. Detta är

övergångs-enligt vad tidigare finns kvar undernämntsget, som en
aktierna de public service-företagen.tid, och vilket i sin iägertur tre

uppgår 50 kr.Aktiekapitalet i och dessa till 000vart ett av
såväl moderbolaget publicAv bolagsordningen, i i de tresom ser-

aktieägarna årligen inte fårvice-företagen, följer dessutom tillatt
6 aktiekapitalet, vid bolagsutdelas % det nominellaän attsamtmer av

återbetalasupplösning endast det nominella aktiekapitalet till aktie-
återstoden nettotillgångama tillfallerägarna; staten.av

bolagsstämmaVidare aktieägarnas enligtstyrelserättär att utse
bolagsordningarna begränsad till minoritet styrelse-att avse en av
ledamöterna.

21 Aktiebolagslagcn, 4e uppl., 13.Kcdner, Roos; Del s.
22 9 § aktiebolagslagenoch Kedncr.kap. l Roos. 226s.
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Det alltså frågainte riskkapital och tillär ägare satsarom som ser
får tillväxt och avkastning på detsamma heller inteochatt ettman om

högsta beslutande företagsledning, ställning iutser tarorgan som
Ägar-frågor ochstrategiska aktivt företaget råkar i kris.agerar om

funktion i public service-företagen har i stället varit attgruppernas
minoritet styrelseledamöterna, vilka kunnat deltaga iutse en av

styrelsearbetet och förmedla erfarenheter såväl från ägargrupperna
till företagen från public service-företagen till ägargrupperna.som
Härtill utåthar kommit rollen framträda dessa före-ägareatt som av

och bolagsstämma ställning till årsredovisning ochtag, att ta
ansvarsfrihet.

minaI med företrädare församtal och med led-ägargrupperna
ningen och styrelseordföranden i public service-företagen för-har jag
sökt hur uppfattat styrelsearbetetutröna, och ägarrepresentan-man

roll i detta. I allt väsentligt har mycket positiv beskrivningternas en
Ägarrepresentanternalämnats. har själva funnit de med sin skildaatt

bakgrund och erfarenhet har kunnat bidra till utveckling, affärsmäs-
sighet och bredd i public service-företagen och ledningen i dessa har
tyckt sig haft stöd hos de utsedda ochägarnagott representanternaav
har kunnat dra deras erfarenheter. också framhållitDe harnytta av

sin insikt i hur public service-före-ägarrepresentanternaatt genom
fungerat har kunnat sprida kunskap public service-verksam-tagen om

hetens villkor och förutsättningar därmed förståelseoch skapat för
denna i breda Från håll ocksålager. flera har för-anförts, detatt
hållandet aktierna företrädare för olika samhällsgrupperägsatt av
och inte uppfattatshar positivt vid presentationen bolagenstatenav av
och kan förstöd bolagens självständighet i förhållande tillettses som
staten.

Aktierna i de programföretagen åtminstonekan enligt mintre -
uppfattning med nuvarande utformning bolagsordningarna inteav-
rimligen något värde. Till vad jag tidigarestörre nämntrepresentera
kan läggas enligt bolagsordningen, övergåraktier tillatt, som ny

anmälan tillägare bolagets styrelse skall hembjudas svenskagenom
till inlösen överenskommelse inte träffaskanstaten samt att om om

lösens belopp, detta belopp skall bestämmas skiljemän enligt lagtreav
och aktiens verkliga värde, dock högst dess nominellamotsvara
värde.

Detta hindrar emellertid inte de företagen i sig be-äratt tre av
tydande omfattning och innehar tillgångar. Enligt koncernredo-stora
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visningen för årSveriges för 1991Radio koncernens balans-är
omslutning 1,7 miljarder kr. Enligt l9909ll49, har197prop. s.
koncernens fastighetsbestånd värderats till 1 787 miljoner kr och tek-
nisk och utrustning till 2 100 miljoner återanskaffnings-krannan

Omsättningenvärde. år 1991uppgick till 3 766 ochmiljoner kr
medelantalet åretanställda under till 6 036 personer.

7.1.3 Statens inflytande

Av vad anförts framgårunder 7.1.2 betydande delattsom ovan en av
det och inflytande, normalt åvilar aktieägarkollektivet iansvar som

aktiebolag, i public service-företagen tillkommerett staten.
Sålunda beslutar riksdagen de grundläggandestaten genom om

förutsättningarna för hur public service-verksamheten skall bedrivas,
dels lagstiftning i form radiolagen och lagen TV-avgift,genom av om
dels beslut påstorleken avgiften och fördelningengenom om om av
medel till programföretagen.

Genom regeringen fördelas anslagen till programföretagen via
regleringsbrev i enlighet med riksdagens beslut. ocksåDet är rege-
ringen sluter avtalen företagen, såsommed förutsättes skola skesom
enligt radiolagen.

Vidare godkänner regeringen de enskilda public service-företagens
bolagsordningar. Slutligen det regeringen tillsätter ordföran-är som
den och majoriteten ledamöterna i public service-företagens sty-av
relse.

Det bör emellertid ihågkommas för skönsmässigaatt utrymmet
bedömningar från riksdagens och regerings sida normbundet ochär
därigenom begränsat. Riksdagen måste följa grundlagen och rege-
ringen har följa riksdagen stiftade lagar andra fattadeochatt av
beslut.

7.1.4 Särskilt självständighetenom

I avtalen mellan och public service-företagen understrykesstaten att
verksamheten skall bedrivas självständigt förhållandei till staten,
olika intresseorganisationer och andra maktgrupper i jfrsamhället

199192140 51 och l99ll92zKrU28 20.prop. s. s.
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framhållits främjarDet har redan i dag följande omständigheteratt
service-företagenspublic självständighet och oberoende.

oberoenderedaktionellt torde för princip all massmedialEtt gälla i
verksamhet i Sverige.

publicNär gäller skall rikt-det service-verksamheten staten ange
linjer för verksamheten, programföretagen skall självständigtmen
bestämma programinnehållet. Vår yttrandefrihetsgrundlag för-över
hindrar eller bestämma tillståndshavaren ochvadöverstaten attannan
utgivaren skall §sända i sina 3 kap. 4 § och 4 kap. 3program
yttrandefrihetsgrundlagen. Inskränkningar i yttrandefriheten ärsom
tillåtna enligt yttrandefrihetsgrundlagen återfinns radiølagenbl.a. i
och härefter avtali mellan programföretagen och I avtalenstaten.
förs in riktlinjer förde verksamheten riksdagen har beslutat om.som
Varken yttrandefrihetsgrundlagens tillämpligheteller radiolagens är
beroende vilkenvilka public service-företagen eller iägerav som
form den bedrivs.

ocksåsjälvständigheten avtalspart främjas attmot staten avsom
påingripande påstått avtalsbrott inte skekan sätt än attmot ett annat

anmäls Radionämnden frågan.saken till Endastprövar om upp-som
repade avtalsbrott konstateras Radionämnden kan det komma iav
fråga häva avtalet.att

Public bestårservice-företagens självständighet i de äräven att
tid.garanterade medel med belopp undertillströmning visst vissav

Genom riksdagens anslås varje företag under avtalsperiodenbeslut till
årligen medel visst belopp. Medlen,med angivet indexreglerat som
finns tillgängliga betalasrundradiokontot hos Riksgäldskontoret, ut

månadvarje enlighet utfärdat regleringbrev.i med regeringenav
Riksdagens beslut medelstilldelning för avtalsperiod kan ändrasom en
eller upphävas under avtalsperioden beslutendast ett nyttgenom av
riksdagen. Riksdagen i för statsrättsligt gällandeoch sig bundenär av
grundlag och civilrättsligt bunden ingått.gällande avtal statensomav
I gällande avtal mellan och Sveriges Television AB,t.ex. statennu

ställer medel förfogandetill Sveriges Television ABsstatenattanges
iför verksamheten.

Av tidigare utredningar organisationSveriges Radios finner jagom
framgå styrelsen aldrig ställning tillhar haft programinne-att att ta
hållet, den haft övergripandeendast har överutan att ett ansvar
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programproduktionen. Ansvarig för programinnehållet har i stället
varit och styrelsen ellerär VD särskild utsedden t.ex.av av person,

kanalchef. Man ha velat säkra självständigheten ävenen synes genom
ansvarsfördelningen inom organisationen. Denna sedan länge tilläm-
pade ansvarsfördelning bäddar för oberoende torde hasom upp-
kommit bakgrund de tryckfrihetsrättsliga principerna bl.a.mot av om

och borde kunna tillämpas i de flesta former ägande.ensamansvar av
Valet associationsform således någoninte ha avgörande be-av synes
tydelse för det enskilda programföretagets självständighet frågai om
den interna organisationen.

Det viktigt befästa programverksamhetens såär självständighetatt
den kan upprätthållas under tillspetsade förhållanden,att även mera

i tider politisk kris. För förhållanden, vid krig ocht.ex. extremaav
krigsfara, föreligger det emellertid mellan och programföre-staten

avtal innebärande Sveriges Television AB och Sverigestagen ett att
Radio AB skall inordnas i totalförsvaret och lyda direkt under rege-
ringen landet befinner sig i krig och, såregeringen förordnar,om om

landet befinner sig iäven krigsfara. l avtalet de bestäm-om attanges
melser bolagens programverksamhet itagits in de andraom som
avtalen mellan och programföretagen skall vägledandestaten vara
också för den verksamhet bedrivs under krig eller krigsfara.som

Det har från olika håll framförts det önskvärt med slagsatt vore en
buffert mellan och det enskilda programföretaget i syftestaten att
säkerställa självständigheten. Det i princip upplösta moder-numera
bolaget vissa ha haft bl.a. sådan roll. Andra haranses av menat atten
moderbolaget påverkatinte programföretagens självständighet.

En viktig synpunkt framhållits i sammanhanget ärannan attsom
verksamheten inte får för lätt elleromorganisera upplösa.att attvara
Verksamheten skall enligt denna uppfattning bedrivas sådanaunder
former den skall uppfattas i princip beständiatt som

7.1.5 Direktiven och vissa ytterligare förutsättningar

Enligt direktiven det mitt uppdragär utarbeta förslag ägandetatt om
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbild-av

ningsradio AB.

23 Se sou 196520 237 rr. souocht.ex. 197519 140s. s.
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Det i direktiven frågannämns hur public service-företagenatt om
skall föremålvarit för diskussion,ägas i diskussionen nämntssamt att
såväl möjligheten företagen till helägdagöra statliga aktiebolagatt

alternativet stiftelse.som
Det vidare utgångspunkten bör den ägande-attanges attvara, nya

formen säkerställer programverksamheten kan bedrivas självstän-att
digt i förhållande till olika intresseorganisationer och andrastaten,
maktgrupper i samhället. I bakgrundsbeskrivningen anförs, det äratt

fundamental betydelse det inte finns risk för programverk-attav att
samheten eller andra maktgrupper, detstyrs statenav utan att ges
garantier för kritisk granskning sådana intressenäven statenav som
och eventuella företräder. Det uttalasägare det finns olika medelatt
för förhindra direkt statligt inflytande programverksam-att ett över
heten. Statens inflytande kan begränsas till huvuddragen för verksam-
hetens inriktning, uppdrag, organisation och finansiering och detta
inflytande endast avtalutövas skall slutas. ocksånär Det sägs attnya
det möjligt fastställaär regler för utseendet styrelserna ochatt av
styrelsernas maktbefogenheter förhållandei till programverksam-
heten.

Det tillägges emellertid ocksådet viktigt någon haräratt att ett
övergripande för i förhållande till TV-avgiftsbetalare,attansvar
tittare och lyssnare till programverksamheten bedrivs rationelltattse
inom för tilldelade medel och i enlighet med det uppdragramen som
åvilar företaget.

Det understryks jag skall kunna lämna andra förslag dematt än
har med ägandeformen förgöra stärka programverksam-attsom att

hetens självständighet.
En ytterligare punkt i direktiven förslagen skall lämnaär, att

för riksdagen också i fortsättningen,utrymme i slutet varjeatt av
bestämmaavtalsperiod, förutsättningarna för public service-verksam-

heten det riksdagen finner lämpligt.sätt
Vad innebär förslag, såvälmitt vad ägandeformsagts attnu avser

i andra hänseenden, å sidan skall säkerställa programverk-som ena
samhetens självständighet åoch andra sidan beakta riksdagens suve-
ränitet, bibehålladvs. för folkrepresentationenrätten mellanatt
avtalsperioderna bestämma skall ha public service-verksam-om man

förutsättningar.het såoch i fall i vilken form och under vilka Dessa
två krav kan komma stå i viss motsättning till varandra.att
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ochriksdagenoch de beslutdirektivenVid övervägande somav
följandekommit tillinledningsvisjaghittills har fattat harregering

slutsatser.
speciellÄgarrollen varitharhittillsvarandeför de ägargrupperna

intefinnsdärförkanske justellerdettabegränsad. Trotsoch --
såvälägarstruktur;dennafortsättningförförutsättningarlängre aven

dedeklareratbestämtharnäringslivsgruppen attpressgruppensom
verk-formi vilkenägande,fortsattdeltaga ikan tänka siginte ettatt

förklaratvisserligenharFolkrörelsegruppenmå drivas.samheten än
förfogandestå tillvilligalltjämtden att somatt voregruppsom

hittills-denmotivering förgrundläggandemåsteEmellertidägare. en
balansrimligutgjordedenha varitägarkonstellationenvarande att en

svårtdärförmigsamhället; deti attmellan olika synesgrupper
fortsättaägande skulleförformennuvaranderekommendera denatt

sigoch förifolkrörelsegruppen ävenmed endast ägare, omsom
indenna rollför iförklarat sig representan-denna taöppen attgrupp

för organisationer.ter nya
intealltså min meningenligtkanägandeformennuvarandeDen

upprätthållas.
djupgåendeförvåna. I dedetta intekan tilläggas ägnatDet är attatt

sedan densamhälletsvenskainträffat i detförändringar nuvaran-som
folk-näringsliv ochsåväletablerades harägandeformende press som

kommitorganisationernaochingående företagenderörelser liksom
iblandbegränsande,iblandpåuppfatta sina roller sätt,nyttettatt
radio-ochkonkurrerande TV-uppkomstenutvidgat. Dessutom har av

förändratavgifter,företag, finansierade sätt änannat synengenom
service-företag.på publicrollen ägaresom av

dentalasI direktivenföljer problem.Härav annat nyaett om
Med den5.service-företagen dir.för publicägandeformen upp-s.

ägandet.fråga form fördet inte endastkomna situationen är enom
stårlängrenuvarande intedeProblemet del ägarnaär storatt aven

andrasvår hittauppgiftdettill förfogande och attatt vara ensynes
frå-Därmed blirskulle kunna dem.representativa ersättaägare som

publicform för ägandetnågon lämpliginte endast Finns det avgan
några lämpligaockså Finns detservice-företagen ägareutan av

service-företagen.public
överväganden börutgångspunkter för minaytterligareEtt par

i detta sammanhang.nämnas
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Såvitt förstårjag det svårt föreställa sig public service-är att att
företagen sådana skulle kunna drivas på i aktie-sätt änannatsom
bolagsform. Den svenska associationsrätten fattig företags-är
former, och skatte- och sociallagstiftningen långhar under tid utfor-

främst med hänsyn till aktiebolagsformen. därförDet knap-mats är
lämpligt driva företag, den storlek påoch med de kravpast att av

redovisning det här gäller, i form aktiebolag.änsom annan som
Därmed fråganpreciseras till hur lämpligen bör väljaatt avse man
ordna ägandet aktierna Sverigesi Television, Sveriges Radioatt av

och Utbildningsradion. gåttJag har från det inte ligger i utred-ut att
ningsuppdraget lämna synpunkter huruvida uppdelningenatt tre
företag lämplig, eller det finns andraär organisera verk-sätt attom
samheten kunde föredra.attsom vara

Slutligen har jag antagit återupp-det önskvärt inteäratt att man
den koncern upplösesrättar moderbolaget Sverigesattsom genom

Radio Förvaltnings AB avskaffas. framgårDen inriktning som av
fattade riksdagsbeslut sådan, riksdagen i framtiden skallattsynes vara
anslå medel direkt till och de programföretagen. Jagvart ett treav
går därför från mitt förslag utformasinte skallut sättatt ett som
leder till återupprättande koncernförhållandet dessa.mellanett av

7.1.6 EG-aspekten

Såvitt jag kan finna föreligger någradet inte direktiv eller förord-
ningar betydelse frågorför de jag i utred-är tarsom av som upp
ningen.

Det kan dock EG-kommissionen år 1992nämnas i slutetatt av
antagit grönbok mediekoncentration. Av kommissionensen om
sammanfattning framgår kommissionen kan tänka sig det i EGatt att

frågor dels rekommendation insyn offentlighetochtas upp om en om
i ägandet massmedier, dels harmonisering nationella restrik-av en av
tioner för medieägande direktiv eller förordning. Ett alterna-genom
tiv också helt överlåta frågan till nationella myndig-attanges vara
heter.
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7.2 ägandeFörslag m.m.om

Associationsformen7.2.1

ochjag förutsätterföregående avsnitt har jagI ettvartattsagt att av
drivasi fortsättningen börservice-företagende public äventre som

något utveckla detta.aktiebolag. skallJag närmarenu
gällerNär detassociationsrätt inteVariantfloran i svensk är stor.

bara aktiebolagansvarighet finns i praktikenföretag med begränsad
kommanditbolags-möjligt användafrån det iblandbortsett är attatt

formen.
i EGvår ansökan medlemskapEES-avtalet ochI samband med om

kommerpågår vilken sannoliktaktiebolagslagen,översyn atten av
publika ochfår två aktiebolag, nämligenleda till vi olikaatt typer av

aktier-sådana, kännetecknasprivata där de publika kommer attatt av
emellertiddetallmänheten. I huvudsak kommerkan spridas blandna
hänseen-med i grundläggandefortfarande sig aktiebolagröraatt om

regler.den likartade
finns enligt svensk ekono-nämnda bolagsfonnerFörutom rittnu

stiftelser.vanliga handelsbolagmiska och ideella föreningar, samt
iockså det naturligtvisfullständighets skull vill jagFör nämna, att

dornine-förför möjligt förändra formernaoch sig är statenatt en av
bedrivaså blir statlig myndighet;rad verksamhet denna attatt en

medtorde emellertid,service-företag i Sverige i denna formpublic
på självständighet, uteslutet.hänsyn till kraven vara

frånpå initiativ eller insatserbygger inte särskildaVerksamheten
verksamheten.initiativ tilli bolagen eller har tagitdem arbetarsom

eller eko-torde heller handelsbolag eller ideellaAv dessa skäl inte
företagsformer i detta fall.nomiska föreningar lämpligavara

alter-håll såsom lämpligtFrån många har stiftelser föreslagits ett
dettavill erinranativ för public service-verksamheten. Jag ärttom

har då angivits,den form har valts i Norge. Det inte närmaresom
stiftelse skulle aktierna i berördahar tänkt sig deägaatt enom man

sådana stif-företagen eller företagen skulle organiseras somom som
fråga föredragande siatsrådet itelser. sistnämndaVad avser anger

råder fram-19919240 40, det osäkerhet vad iatt somprop. s. om

24 199283SeSOU Aktiebolagslagenoch EG. En anpassning den svenskalagenav
EGzs bolagsdirektiv 1,23 12. Betänkande Aktiebolagkommitténtill och av
199008.Ju
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tiden kommer gälla för stiftelser, ochatt stiftelseformen i dagatt är
oklar och utnyttjas på olika sätt.

Det länge emotsedda förslaget till stiftelselag månadsskiftethar i
januari-februari 1993 remitterats till Lagrådet. Jag har alltså i slut-
skedet min utredning fått möjlighet del detsamma.av Avatt ta av
förslaget framgår stiftelse i framtidenatt inte kommer god-som att

företag beroendetagas ett är fortlöpande anslag. Ett sådantsom av
inte fylla de i lagen uppställda kravenanses varaktighet. Av detta

följer det remitterade lagförslagetatt- riksdagen detom antages av -
inte möjligtär driva den avgiftsñnansieradeatt public service-verk-
samheten Sverigei stiftelse. Frågan särskild företags-som en om en
form skall tillskapas för statsanknutna anslagsberoende verksamheter
skjuts på framtiden; i dag föreligger ingen sådan form.

Det naturligtvis möjligt föreställa sig jag lade framvore att att
förslag särskild för ändamålet tillskapad juridiskom en typ av person
för public service-företagen. Detta skulle emellertid föranleda pro-
blem och osäkerhet långunder tid, och jag kan inte skälen förattse
det tvingande.är

Ovanstående överväganden jag vidhållergör slutsatsenatt att
Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio

i fortsättningenäven bör drivas från varandra fristående aktie-som
bolag.

Den fråga då återstår hurär ägandet till aktierna i dessa bolagsom
skall organiseras.

föregåendeI avsnitt har jag jag inte det möjligtsagt, att ärtror att
vidmakthålla denatt ägarstruktur hittills gällt eller förändrasom att

eller utveckla den på skullesätt den livskraftigett göra försom
framtiden. I mina samtal med ägargrupperna och företrädarna för
public service-företagen har heller inte framkommit något förslag
med denna inriktning, folkrörelsegruppenäven såsom nämntsom
förklarat sig beredd ställaatt i framtidenägare såävenupp som om
skulle önskas.

Att skapa bolag eller föreningar i sin skulle aktierna iägatursom
public service-företagen skulle bara flytta problemet uppåtett steg
och därför någotinteär realistiskt alternativ.
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följandemeningenligt mindå återstårmöjligheterDe ärsom
väsentligt och aktiernaökasAktiekapitalet i de företagentre

allmänhet.sprids till störreen
itill aktiernabliroch dessabildas ägareflera stiftelserEn eller

service-företagen.public
service-företagen.i publicaktiernaStaten övertar

ochframställajag kommerförutskickavill redan vartJag attattnu
slutligalösning. Denmöjlig avväg-dessa alternativett som enav

vid den fortsattakanföredravilket görasningen är attav som
iskall skeservice-företagenpublicägandetberedningen somom av

förankringparlamentariskmedden beredningsgruppsamarbete med
redan tillsatts.som

problemi alla delöser sigalternativenföreslagnadeInget somav
karaktär,särskildaservice-företagenspublicmedhänger samman

ochsammansättningstyrelsenssjälvständighet,med kraveteller
representativitet.

något typisktfrågablirså varkendetkan uttryckasSaken att om
någotstiftelse ellernågon typiskspridda aktier,medaktiebolag

måste reglerägande,sprittväljaSkullebolag.typiskt statsägt ettman
och föraktieägandetkoncentrationhindra attförfinnas att aven

måstestiftelseBlirmångfalden aktieägare. ägare,kunna hantera enav
stiftelsens in-stiftelsen ochstyrelse iinföras rörande valetregler av
särskilda be-måstestyrelser. Blirföretagens ägare,flytande staten

självständighet.programföretagensför säkrainförasgränsningar att
spela i publicskallaktieägarengår från den rollJag attut som

medhuvudsak skallframtiden i överensi stämmaservice-företagen
medenlighetspelat. Ihittills harföretagaktieägarna i dessaden

förändringarföreslå vissadockutredningsdirektiven kommer jag att
självständighet.stärka företagensavsedda att

allmänhetsprids till större7.2.2 Aktierna en

i all-programverksamhetbeskrivsPublic service-verksamhet som
harverksamhet skall inrättassådanBeslutmänhetens tjänst. attom

i demokratisktfattats allmänhetens valda representanter ett sam-av
Dessaverkställts regeringen.riksdagen, och sedanhälle, dvs. avav
verk-genomfört finansieringockså beslutat ochinstanser har avom
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samheten. Att det finns betydande statligt inflytande sålundaiett en
organiserad verksamhet i och för sig inteär förvåna.ägnat att

När uppdraget väl lämnat till public service-företagen,är ligger
emellertid däri också de skall bedriva verksamheten självständigtatt

i förhållande tilläven regering och riksdag. Uppdraget kan sägas vara
allmänhetens granska olikaatt vägnar företeelser i samhället, i

synnerhet vad gäller den politiska debatten och händelser intresseav
inom riksdag och regering. direktivenI talas det skall gesattom
garantier för kritisk granskning sådanaäven intressen statenav som

företräder. s. 5.
Mot denna bakgrund har jag funnit det intressant under-attvara

söka inte aktieägandet kan förankras just hos den allmänhet, iom vars
tjänst programverksamheten bedrivs. En möjlig lösning dåskulle vara

antal aktier och försökaatt störreutge sprida demett bland allmän-
heten. Verksamhetens och aktiernas speciella karaktär medför dock
vissa problem.

Eftersom värdetillväxt i bolaget sker frånmedel inbe-attgenom
talda avgifter förs till bolaget, och aktieägarnaöver vid bolagets
upplösning följaktligen inte tillförsäkradeär det nominellaänmer
värdet, och eftersom utdelningen begränsad till 6 % detär nomi-av
nella värdet, kan någon värdetillväxt i aktierna påräknas.inte De

därför någotinte placeringsalternativrepresenterar ekonomisktav
intresse, de i övrigt behandlas vanliga aktier.om som

Hanteringskostnaden också problem. Omär antalet aktieägareett
blir mycket vilket avsikten och alltsåär tänker sigstort attman- -
det finns antal aktieägare medett aktie, kommer kostnadenstort en
för distribuera utdelningenatt väsentligen överstiga utdelningens
belopp. Det måste också tillses transaktionskostnaden för för-att att

ochvärva aktier inte blir prohibitiv.avyttra
Vidare måste särskilda bestämmelser tillskapas frågai hur sty-om

relsen skall utses.
Trots det jag jagnämnt alternativet är värt närmareattnu anser att

undersöka; verksamhet i allmänhetens tjänst just dennaägsen som av
allmänhet kunde, motvikt till det statliga inflytandet,som en vara
någonting positivt.

Jag föreställer mig de nämnda problemen borde kunnaatt mötas
följande sätt.

Allmänheten erbjuds unit bestående aktie i Sverigesen av en
Television AB, aktie i Sveriges Radio AB och aktie Sverigesien en
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de100 kr fördelatunit skulle kostaUtbildningsradio AB. Denna
fördelningenöverensstämmelse medföretagen huvudsakligitre av

påAB, 30 krpå Sveriges Televisiondvs. med 65 kravgiftsmedlen,
Utbildningsradio AB.på SverigesSveriges Radio och 5 krAB

nominellasåändras detde bolagenBolagsordningarna i sätt, atttre
30 respektive 5 kr.aktierna blir 65,värdet

bedömas efterallmänheten börskall erbjudasAntalet units som
räkneexempelsamråd kapitalmarknadsbedömare;med ett rentsom

alltsåModerbolaget fattar250 000 units.har jag tänkt mig antalett av
nuvarande aktiekapitalnyemission, vilken inklusivebeslut upp-om en

bolagen,i de berördagår 65, respektive 30 och 5 krtill 250 trex
000 och l 250 000 kr.16 250 000 kr, 7 500 krdvs.

på aktiekapitalet- och dettaOm bibehålles till 6 %utdelningen om
ireservfonden skulle den deefter avsättning tillbelopp kan utdelas -

000 kr.uppgå 000, 450 000 respektive 75olika bolagen till 975
distribu-medföra prohibitivatidigare skulle detSom jag nämnde

skulletill varje aktieägare. Detskicka utdelningentionskostnader att
vilkenbolagsordningen, enligtdärför skrivas in regel ikunna en

koncentre-aktieägare i ställetutdelningen inte tillfaller samtliga utan
Utdelningfåtal väljes lottning.till dessa, utett genomras av som

medtvå aktieägare i televisionsbolagetkunde då till exempelvisske
medaktieägare i radiobolaget400 000 kr vardera och sammaen

50 000 kr.Utbildningsradion medtill aktieägare ibelopp samt en
Återstoden fördelas i mindreutdelningen kunde poster om exem-av

också valdes000 kr vardera till andra aktieägarepelvis 5 utsom
lottning.genom

skapasådan fördelning utdelningen skulle sannoliktEn störreav
utdel-förenkla distributionenintresse för aktierna och väsentligt av

ningen.
utdelningägande och skulledenna uppläggningTanken är att av

och publicsprida kunskapen intresset föranvändas för öka ochatt om
kunde hålla ordinarieservice-verksamheten. De bolagen sinatre

också på ibara Stockholm andrabolagsstämmor inte i orterutan
såsom Umeå, Sundsvall,landet, exempelvis i städer,roterande större

årets verk-Göteborg Malmö, och därvid presentationenoch göra av
för framtiden. Om ellersamhet och planerna stämman reportage-

från dettadenna också sändes i television respektive radio skulleut-
Ägarnas frågorytterligare öka intresset. meningsyttringar och kanske

kunde uppslag.ge nya
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Det naturligtvisär viktigt aktierna verkligen sprids. Det bordeatt
därför föras in regel innebär ingen får teckna fler tioen att änsom
aktier.

Det inte sannoliktär det skulle ske någonatt omsättningstörre av
aktierna efter den första utförsäljningen; aktierna knappast någotär
spekulationsobjekt. En viss omsättning måste dock förutses. Eftersom
enligt bolagsordningen överlåten aktie skall hembjudas till staten,

det kanske praktiskt uppdrogvore mest lämplig fond-att staten
kommissionär på köpavägnar ochatt sälja aktier.statens Jag förestäl-
ler mig köp och försäljning oftast skulleatt ske till nominella värden;
i fall det väl inteär sannoliktvart det skulle finnas behov någonatt av

budgivningstörre eller börsverksamhet. Fondkommissionären skulle
då tillse begränsningen till tio aktieratt aktieägare upprätthöllsper

vidäven omsättning.
En viktig fråga naturligtvis hurär styrelsen skulle i bolag,utses

där aktieägandet organiseras på detta sätt.
Jag förutsätter antalet styrelseledamöteratt skall oförändrat,vara

dvs. nio ordinarie jämte fyra suppleanter inräknat tvåde ordinarie
tvåoch suppleanter de anställda och denutses styrelsepostsom av som

Övrigainnehas VD. ordinarie tvåoch suppleanter skulle dåav sex
på Enligtutses dagenssätt. reglerannat ordföranden ochutser staten

ordinarietre suppleant, och tvåsamt de återståendeägarna ordi-en
narie ledamöterna jämte suppleant.en

Enligt min mening skulle led i stärka bolagets självständighetett att
utsåg någotägarna fleratt ledamöter ochvara motsvarandestaten

färre. Staten skulle kunna ordförandet.ex. och suppleantutse en en
och femägarna ledamöter och suppleant.en

I bolagsordningen borde det skrivas in krav på styrelseledamöter-
kvalifikationer och representativitet.nas Hittills har regeringen utsett

ledamöter med huvudsakligen politisk förankring och ägargruppen
har för också folkrörelser,svarat mediaatt och näringsliv blivit före-
trädda. På eller bör kommaett sätt till uttryckannat det önsk-äratt

med fortsättningvärt denna tradition med breden av representa-en
tivitet i styrelsen.

Det kan exempelvis föreskrivas i bolagsordningen vid valetatt av
styrelse skall eftersträvas, det i styrelsen finns företräddatt be-
tryggande företagsekonomisk kompetens i styrelsen ingårsamt att

med kunskaper och erfarenheter frånpersoner olika sektorer i det
svenska samhället och från olika delar landet. Beträffande utbild-av
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ingå medningsradion kunde särskilt det skalltilläggas att personer
frånerfarenhet utbildningsverksamhet.

indet skrivssjälvständigheten bör markerasstaten attmot genom
regeringsmedlemfår riksdagsledamot,styrelseledamot inteatt vara

eller anställd i regeringskansliet.
någranågonskall domineras ellerFör inte bolagsstämmanatt av

aktieägarrepresentanter, bör det föras inorganisationer ellerstörre
sålundabolagsordningen. Det kunderegler rösträttsbegränsning iom

förfick för eller andras aktierbestämmas ingen änröstaatt meregna
exempelvis 2 % samtliga aktier.av

noggrannhet. JagDet viktigt styrelsevalet förbereds medär att
föreslår särskild valberedning,styrelsevalen förberedsatt somav en

år inte kunnavarje bolagsstämman. Styrelseledamöter börutses av
sådant fallingå kunde ii valberedningen. Den första valberedningen

styrelseförsla-moderbolagets styrelse. Ett alternativ attutses voreav
förstasjälv. Förslag till den styrelsenutarbetades styrelsenget av

då styrelse.kunde utarbetas det nuvarande moderbolagetsav
förborde offentliggöras före kallelsen till bolagsstämmanFörslaget

före kallelsen komma inmöjliggöra för enskilda aktieägareatt att
användningmed ytterligare förslag. Möjligen skulle med avman,

fullmakter med preciserade mandat, kunna anordna slagsett post-
röstning.

kallelserfördes bestämmelserOm det i bolagsordningarna att
television respek-och andra meddelanden till aktieägarna sker genom

kostnader för med-tive radio, torde kunna undvika betydandeman
hålla inom rim-delanden till aktieägarna och det arrangemangetnya

aktiebolagslagenliga fall föreskriver dockkostnadsramar. I vissa
årsredo-krav skriftlig kunde ocksåkallelse. Det bestämmas att

såvisning sändes endast till aktieägare begär.ut som
kan diskuteras tillåter utlottning vinstenDet aktiebolagslagen avom

i bolag. Min bedömning detta möjligt. Den omtalade lik-är ärett att
hetsprincipen skulle inte trädas för eftersom alla aktieägare harnära,

ideltaga i utlottningen; ingen aktieägare diskriminerasrätt attsamma
förhållande någon 12till I kommentaren till kap. § aktie-lannan.
bolagslagen återståendeaktieägarnas till den efter skattsägs rättatt

bolagsordningen25vinsten kan elimineras bestämmelser i Mangenom
kan föreskriva aktieägarnasverksamheten skall bedrivas i intresseatt

25 Kedner, Roos; Aktiebolagslagen.4e uppl., Del 224.II, s.
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på för åstadkommasätt än vinst till fördelningannat att mellan dem.
Syftet kan till exempel vinst köpa eller sälja föratt utanvara varor
aktieägarnas räkning. Man kan också blanda syftena så viss delatt av
uppkommande vinst används för understödja ideellt ändamål,att
medan vinsten i övrigt tillkommer aktieägarna. Det borde då även

möjligt fördela vinsten på sådantatt ingenvara aktieägaresättett att
diskrimineras.

Detta borde tekniskt till så, det i bolagsordningarna förs inatt en
bestämmelse syftet med verksamheten, eftersom denna inteom är att
bereda aktieägarna vinst. Se avsnitt 7.1.1 Kedner, Roos,samtovan

222 f. Såsom jag nedan torde i allt fall sådan bestämmelses. anger en
böra införas i bolagsordningarna med tanke den begränsning av
vinstutdelningen bolagsordningarna redan innehåller.som nu
Därefter i särskild paragraf avseende vinstutdelning, denanges en att
vinst, med tillämpning bestämmelserna i 12 kap. 2 § aktie-som av
bolagslagen tillgänglig förär utdelning, skall utdelas med beloppett
motsvarande högst 6 % aktiekapitalet till de aktieägareav som genom

särskilt lottningsförfarande harett vinsten.utsetts att ta emot
Det kan tänkas konstruktion såsom denatt skisseras utgören ettnu

lotteri enligt lotterilagen 19821011. Det kunde väl i och för sig
gällandegöras överenskommelse mellan aktieägarnaatt ien ett

aktiebolag fördela vinsten mellan sig lottdragningatt knappastgenom
betrakta lotteri för allmänheten.att Det förefallervore ettsom

emellertid det förhållandet helst kan förvärvasom om att vem som en
aktie skulle leda till bedömning. I sådant fall får tillståndmotsatt
begäras regeringen.av

En översiktlig bedömning vid handen skatt för utdelningenattger
kommer såsom i vanliga fall, dvs. inkomstbeskattningatt tas ut i bo-
laget och kapitalbeskattning hos den får vinsten.som

En måstereservation för hanteringskostnaderna.göras Det bör
undersökasnärmare hanteringen tecknande aktier från såom ettav av

antal det förutsättesstort här, kan dennapersoner görassom utan att
kostnad blir prohibitiv. Förhoppningsvis kan med hjälp televisionav
och radio, erbjudande- och anmälningsförfarandet förenklas så att
kostnaden inte blir allt för hög.
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7.2.3 Stiftelser ägaresom

En de möjligheter angivits i avsnitt 7.2.1 iaktiernaär attav som
public service-företagen blir stiftelseägda.

Ett problem löses härigenom, nämligen deersätteratt man nu-
varande juridisk i sig krävermed inteägarna ägare.en person, som

uppstårStiftelse nämligen egendom enligt förordnandeattgenom av
eller flera stiftare föravskiljs varaktigt förvaltas själv-atten som en

ändamålzöständig förmögenhet för förbestämt Karakteristisktett en
stiftelse någonden inte har den betecknas iblandär ägare;att som
självägande. Varken den har bildat stiftelsen stiftaren ellersom - -
den förmåneller de till kan ha bildatsden destinatärskretsenvars - -
betraktas nämligen ägare.som

Det uppstår emellertid andra problem måste penetreras.som

I Förslaget till .vrifrelselagny

Nedan jag först kort sammanfattning det förslaget tillger en av nya
stiftelselag frågori vissa för utredningen intresse.ärsom av

Enligt förslaget stiftelsebildas egendom enligt för-atten genom
ordnande eller flera stiftare avskiljs för varaktigt förvaltasattav en

självständig förmögenhet för bestämt ändamål. Stiftelse-ettsom en
förordnandet skall normalt skriftligt.vara

De väsentliga elementen i sålundabestämmelsen följande. Detär
skall finnas skriftligt förordnande undertecknat fleraellerett av en
stiftare. egendomDen skall stiftelsens förmögenhet skallutgörasom

från stiftarnas förmögenhet avskild och självständig för-vara en
mögenhetsmassa; det måste alltså överlåtelseha skett egendomenen av

har verkan stiftarnas borgenärer.motsom
Stiftelseförordnandet stiftelsens måsteskall ändamål. Dettaange

sådant gårdet verkställa.att attvara
Slutligen skall förvaltning anordnas för stiftelsen. Detta skekan

antingen så särskild styrelse för stiftelsen såelleratt utses atten
stiftelsens medel överlämnas till redan existerande juridisken person
för förvalta medlen i enlighet ändamålet.medatt

Som betraktasstiftelser endast självständiga och självägande för-
mögenheter varaktig Enligt motiveringen till det försla-natur.av nya

kravet på varaktighet uppfyllt, så det stiftarenget snartanses av

26 Jfr l kap, l § i lagrâldsrcmisscnsförslag till stiftelselag.
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angivna ändamålet varaktigär och förordnandet inte inne-natur,av
håller föreskrifter i sig betyder det endast kan verksamtattsom vara
under kortare tid, två eller år. Ett exempel föreskriftert.ex.en tre

det slaget förordnandetär skallav upphävt efterattsenare anses
endast år. Ett exempel denett avskildaär egendomenannatpar att
snabbt skall förbrukas för ändamålet i fråga.

Som klargjorts i tidigare avsnitt gäller också, institutionatt en som
beroendeär framtida anslag inte kommer betraktasav att som en

stiftelse enligt förslaget.
När det gäller terminologin kan det intresse citeraattvara av

följande lagförslagetur
Ur ändamålsbestämning för stiftelse kan i regelen treen

särskiljas syfte, verksamhetsföremålmoment och destinatärs-
krets. Syftet vilket områdenärmare stiftelsen skall verkaanger
inom eller vad den skall verka för, vetenskaplig forskningt.ex.

visst slag, sjukvård, högre undervisning eller tillgångav till
bostäder. Verksamhetsföremålet bestämmer hur ochnärmare
med vad stiftelsen skall främja sitt syfte, t.ex. att utgegenom
kontanta bidrag eller uppföra och förvalta fler-attgenom
familjshus. Destinatärskretsen slutligen vilka kravanger man
måste uppfylla för kunna komma i fråga för bidrag elleratt
förmån slag från stiftelsen, i behovannat ärav t.ex. att man av

stöd för högskolestudier ellerextra bosatt i vissäratt man en
församling. Det emellertid inte nödvändigtär alla deatt nu
nämnda angivna för ändamålsbestämningärmomenten att en
med erforderlig grad bestämdhet skall föreligga. Förav anses en
verksarnhetsstiftelse kan det till och med räcka med ändamåls-att
bestämningen endast omfattar visst verksamhetsföremål.ett

Den lagen inte skillnadgör mellan stiftelseförordnande ochnya
stiftelsestadgar; det förutsättes de bestämmelser förvaltningatt om
och dylikt, stiftaren vill lämna, direkt i förordnandet.som tas

Förslaget till den stiftelselagen innefattar fullständig civil-nya en
rättslig reglering stiftelserna. Det innebär det finns utförligaav att
regler förvaltningen, innefattande bestämmelser styrelse, bok-om om
föring, redovisning, revisorer och skadeståndsskyldighet liksom om
möjligheterna ändra i stiftelseförordnandet.att

Man kan alltså i framtiden inskränka sig till de föreskrifteratt ge
förvaltningen stiftelse skall specifika förom just denav en som vara

stiftelsen.
Det bör uppmärksammas i lagförslaget, det finns föreskrifteratt,

stiftelsegör kan bli moderföretagatt isom koncern. Sålundaen en
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förhälftenstiftelse har rösterna samt-föreskrivs änatt avmerom en
moder-så stiftelsenjuridiskandelar i äraktier ellerliga person,en

vadmeddotterföretag. l likhetjuridiskadennastiftelse och person
dotterföre-också blandgälleraktiebolagslagengäller enligt attsom

medtillsammansmoderstiftelsen via ellerdärinräknas bolag,tagen
Moderstiftelse ochhälftendotterföretag rösterna.äger än avmer

koncern.dotterföretag utgör en
tidi-förslagdiskuterasstiftelselaglagrådsremissenl ett somom ny

få drivaskullestiftelser inteoch innebärframlagts attsomgare
förslagetemellertid; detavvisastankenäringsverksamhet. Denna nya

En stiftelsenäringsverksamhet.alltså bedrivertillåter stiftelseatt en
försla-moderstiftelse enligtellernäringsverksamhet ärärutövarsom

årsredovisning.skyldigbokföringsskyldig och upprättaattget
tillhänvisasfullgörasskallbokföringsskyldighetenBeträffande hur

påkrav koncern-föreliggermoderstiftelseFör ävenbokföringslagen.
haft minsträkenskapsåret medeltaliunderkoncernenredovisning om

tio anställda.
under tillsynstår förslagetenligtförvaltningstiftelse medEn egen

Omsittharstiftelsens styrelsedär säte.Länsstyrelsen i det länav
årsredovis-och skyldigbokföringsskyldig upprättastiftelsen är att

länsstyrelse.också registrerad hosning, skall den sammavara

Överväganden

tillinnehållet förslagetiredogörelse fördennaMot bakgrund av
inrättadfrågan, stiftelse,grundläggandestiftelselag blir den attenom

dessaaktierna iaktier ellerpublic service-företagens ettäga av --
varaktighet.fyller kravet

sådana inteservice-företagSom kan publictidigare nämnts som
fortlöpandeberoendestiftelser, eftersom dedrivas i form är avav

fyller kravetpå härav intefrån TV-avgiftsmedlen och grundanslag
uppgift blirFrågan då stiftelse,varaktighet. blir ägaatten varsom

fylla kravet varaktighet.sådant företag, i sig kanaktierna i ett
nämnda be-sådan stiftelse enligtHärvid bör beaktas att ovanen

förhållande ägdai till detbli moderföretagstämmelser kommer att
ocksåregistreringspliktig. Den kommerbolaget och därmed att vara

årsredovisning ochbokföringsskyldig skyldig attsamt avgevara
koncernredovisning.
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Det bör också uppmärksammas i mitt uppdrag ingår säker-att att
ställa, riksdagen bevaras vid sin frihet vidatt slutet avtals-att, av en
period, på ställning till public service-verksamhetens fortsätt-nytt ta
ning och villkor.

Nämnda omständigheter talar i och för sig kravet på varak-mot att
tighet skall uppfyllt. Skälen till stiftelseägande anordnasanses att ett
blir då vikt.av

Jag erinrar företagens verksamhet bedrivs i allmänhetensattom
tjänst. Detta innebär programföretagen, allmänhetensatt vägnar,
skall kritiskt granska och olika företeelser i samhälletrapportera om
och därvid förhålla sig självständiga till statsmakten och dess före-
trädare. Som jag framhållit i tidigare avsnitt finns det redan i dag en
rad element främjar denna självständighet. Motivet för stiftel-som ett
seägande skulle då sådant från skilt ägande bör bliatt ett statenvara,
ytterligare faktor bidrar till självständigheten. Sålunda ären som
skälet inrätta stiftelsen inte identiskt med skäletatt anordna publicatt
service-verksamhet sådan.som

Jag har det iövervägt stiftelseförordnandet borde skrivas inom att
stiftelsen skall upphöra det ägda bolaget likviderasnär kommitmen
till slutsatsen detta orikti Det fasthållasbör det finnsatt attvore en
skillnad mellan stiftelsen sådan och bolaget. Rent teoretiskt börsom
det alltså möjligt bolaget likvideras, erhållerstiftelsen denattvara
ersättning tillfaller aktieägaren vid sådant tillfälle och däreftersom ett

ändamålet kanprövar främjas med denna i och för begrän-sigom -
sade förmögenhet sätt.annat-

Det också lämpligt formulera stiftelseförordnandet såvore attnog
därav framgår skall främja,att inte public service-verksam-att man

heten sådan, just dess självständighet.utansom
Med nämnd uppläggning borde inte det förhållandet, stiftel-nu att

i fall i första hand blir anknuten tillvart verksamhetsen ären som
beroende fortlöpande anslag, i sig innebära varaktighetsrekvi-av att
sitet inte uppfyllt.är

Den stiftelseförmögenhet skall tillskjutas sålunda aktierna iärsom
public service-företagen. Möjligen bör aktiekapitalet något utökas i
förhållande till nuvarande 50 000 kr.

Avsikten stiftelsensär uppgift skallatt de med detutövaattvara
speciella aktieägandet i public service-företagen förknippade funk-
tionerna. För detta krävs stiftelseförmögenhet kan detgöraen som
möjligt för stiftelsestyrelse fortlöpande verka sådanochatten en
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storlekFörmögenhetenssärskiltförmögenhet behöver inte stor.vara
varaktigheten.det gällersådan således inget problem närärsom

föreliggerstiftelsernas bildande detOm förutsätter vidattman
service-verksamheten skallnågorlunda publicpolitisk enighet attom

jag inte blottanuvarande former kanfortsätta ungefärligeni attse,
beslutaframtid skulle kunnariksdagen imöjligheten attatt enav

intestiftelsenupphöra i sig skulle innebäraverksamheten skall att
ansågs fylla kravet varaktighet.

det möjligtovanstående jagPå övervägandengrund ärattanserav
varaktighetsrekvisitet.uppfyllerinrätta stiftelseatt somen

skulle aktiernastiftelse i sinSkulle bilda endast ägatursomman en
koncernförhållan-därmedservice-företag, skullei samtliga publictre

önsk-Då uppfattat detta inteåterupprättas. jagdet mellan dessa äratt
inrättasföreslår stiftelsealternativet väljes,jag det,värt, treatt om

dessaprogramföretagen. Tillstiftelser, för ochvart ett avenvaraven
respektivesåsom stiftelseförmögenhet aktierna istiftelser tillskjutes

bolag.
för samtligainte styrelsen blir identiskemellertidDetta hindrar att

Dess-förenklingsskäl föredraga.redanstiftelser. Detta är atttre av
styrelse-övervägandena rörande lämpligarimligtdetär attutom

för detillsättandet bolagsstyrelsernasamordnas vidledamöter treav
bolagen.

stiftelser, benämndasåledes bli det inrättasFörslaget skulle treatt
AB, För-för Sveriges Televisionförslagsvis Förvaltningsstiftelsen

Förvaltningsstiftelsenför Sveriges Radio AB ochvaltningsstiftelsen
ingå iAB. Sammaför Sveriges Utbildningsradio attutsespersoner

de stiftelserna.styrelsen i treenvar av
viss självständighet idå stå stiftare KravetVem bör som en

komförhållande till skulle bäst uppfyllas överensstatenstaten om
står stiftare och till-moderbolagetmed nuvarande ägare att somom
Därefter inskjuter i de dotterföretagen. löseraktierna statentre

från de nuvarande Detta skulle haaktierna moderbolageti ägarna.
och tillsammansfördelen nuvarande konstellation ägare statenatt av

alltså blirstiftelsebildningen, och denna intekommer överens attom
statlig angelägenhet.enbart en

stiftelseförordnandetvad börMed beaktande sagtssom nuav
Sverigeslyda enligt följande varvid jag väljerinledningsvis kunna

exempelTelevision AB som
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I syfte främja självständighetenatt hos företag bedriversomrundradiosändningar, huvudsakligen till svenska mottagare, avtelevisionsprogram i allmänhetens tjänst, förordnar härmed
Sveriges Radio Förvaltnings AB i bilaga förtecknadatt egendom
skall avskiljas till självständig förmögenhet och förordnaren
samtidigt följande föreskrifteratt skall gälla för den avsedda
stiftelsen.

Stiftelsens skall Förvaltningsstiftelsennamn förvara
Sveriges Television AB.
Stiftelsen skall främja sitt syfte och förvaltaägaattgenom
aktier i bolag med verksamhetsföremål förenligt med ovan
angivet syfte. I första hand skall detta ske ägande ochgenom
förvaltning aktierna i Sveriges Televisionav AB och ut-
övande de befogenheter förknippadeav är härmed.som

Vad beträffar styrelserna i programföretagen det mitt förslag,är
regler skulleatt gälla för dessasamma enligt förslaget avseendesom

bland allmänhetenett spritt ägande Ävenenligt 7.2.2 i detta fallovan.
jag sålunda bolagsordningarnamenar att skulle bestämma att staten

skulle endast ordförandeutse och suppleant, det ien samt att
bolagsordningen skulle skrivas in krav på styrelseledamötemas kvali-
fikationer och representativitet enligt vad där Ocksåsägs. be-som
stämmelsen styrelseledamotatt inte fårsom regerings- ellerutses
riksdagsledamöter eller anställda i regeringskansliet bör enligt min
mening fasthållas i stiftelsealtemativet.

Stiftelsernas styrelse kommer sålundagemensamma förberedaatt
val majoritet styrelseledamöternaav en iav programbolagens styrel-

Det blir då intresse hurser. stiftelsernas styrelseav utses.
Jag föreslår stiftelsernas styrelseatt regeringenutses och bestårav
sammanlagt sju Iav detta hänseende kundepersoner. stiftelseförord-

nandet innehålla följande bestämmelser
Stiftelsen förvaltas styrelse med i Stockholm.säteav en
Styrelsen består ordförande jämte ytterligareav ledamötersex
utsedda regeringen. Det skall eftersträvasav i styrelsen ingåratt

med erfarenheter från folkrörelser,personer näringsliv, kultur-
liv, media och politik. Styrelseledamot får medlemvara avstyrelsen för eller anställd i Sveriges Television AB, Sveriges
Radio AB eller Sveriges Utbildningsradio AB och heller varariksdagsledamot, ledamot regeringen eller anställd iav rege-ringskansliet.
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hurbeslutaharstiftelsestyrelsenunderstrykasbör att omDet att
detblottinte närbolagsstämmorna,påskallaktieägare röstasomman
vidochansvarsfrihetfrågaockså ival styrelsergäller utan omav

verksamhet.bolagensbeslut iviktigare
bestämmelseinnehållaocksådärförbordeFörordnandet aven

lydelseföljandeexempelvis
styrelsenAB skallTelevisionSverigesiInför bolagsstämma

förvadbeslut sättfatta representantersammanträda och om
stämman.sinskallstiftelsen rösträttutöva

Statligt ägande7.2.4

InledningI

problem,framstår detavsnittentidigareframgår de ettSom somav
service-före-publicförägandeformlämpligfinnainte bara att en

därförtordeDetlämpligaockså finna ägare. varaattutantagen,
ägandesprittförmöjligheternaundersökainte barariktigt ett avatt

problem-intemöjligavilkastiftelseägande ärelleraktierna menett -
ägandestatligtpå hurinocksåalternativ närmare ettfria attutan-

utformat.skulle kunna vara
service-företagen.publicimajoritetsägarevaritaldrigStaten har

ellerhaftalltiddock7.1.3 harframgår ettSom staten merovanav
inflytande.mindre stort

aktiebolagägdaStatligt

följande.allmäntkanägda aktiebolag sägasOm statligt rent
regleraktiebolagslagensenligtaktieägarfunktionenStaten utövar

haraktiebolagstatligtochandra ägtägare sammasätt ettsomsamma
Offentlighets-aktiebolag.privatägdaandramöjligheter att agera som

verksamhetaktiebolagetstillämpligblir inte utanprincipen
särregleringzg fattarstatliga bolagetdetbeslutheller kanInte som

införs.bestämmelser dettasärskildaöverklagas attutan om

27 affärsverkBolagisering1992101avsnitt. DsOm detta t.ex. avse -
Kornmunikationsdepartementet.aspekter,konstitutionella

28 till lag.100 och bilagan§ sekretesslagen1980Jfr kap 8l samma
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Regeringsformens bestämmelser förfogande statligöverom egen-
dom innebär aktier inteatt kanstatens överlåtas riksdagensutan
medgivande. Däremot bolagenär oförhindrade inom aktiebolags-att
lagens lån ellerta iklädaramar sig ekonomiskaupp förpliktel-annars
ser.

Utövandet den löpande ägarfunktionen i statligaav aktiebolag vilar
på regeringen eller någon särskild myndighet enligt särskiltett
bemyndigande. Det sålundaär regeringen har detsom yttersta
ägaransvaret för bolaget.

Regeringens möjligheter gripa in i statligaatt aktiebolags verksam-
het har behandlats Konstitutionsutskottet KU vid fleraav tillfällen.
KU har bl.a. slagit fast underhandskontakteratt mellan ochägare den
direkta bolagsledningen kan normalt förhållandeettvara även när

är seägarestaten 199192KU30t.ex. 64. Ofta ägarfunk-utövass.
tionen i bolaget någon företrädare förattgenom ansvarigt departe-

styrelseledamotärment i bolaget. Statens styrning i statligt aktie-ett
bolag måste dock med iakttagandeutövas aktiebolagslagensav
bestämmelser. Så gäller styrelsen ocht.ex. att verkställande direk-
tören skyldigaär verka för bolagetsatt bästa och inte primärt för
ägarens intressen i ekonomisktänannat avseende.

Insynen och kontrollen aktiebolagett ägt iav staten principav är
densamma för andra aktiebolag. Ett helägtsom statligt aktiebolag kan
emellertid i vissa fall bli föremål för granskning Riksdagens revi-av

enligt lagen 1987518 med instruktionsorer för Riksdagens reviso-
Vidare kan sådant bolag kommarer. ett omfattas Riksrevisions-att av

verkets granskning ändringt.ex. i lagen 1987519genom Riks-om
revisionsverkets granskning statliga aktiebolag och stiftelser.av En

möjlighet till insynannan och kontroll statliga företag frånav
riksdagens sida finns riksdagens ledamöteratt skallgenom beredas
tillfälle närvara ochatt ställa frågor vid bolagsstämman i större
direktägda aktiebolag, där har aktiemajoritetenstaten prop.
19808122, bet. NU29, rskr. 147. I bolagsordningen för de berörda
bolagen skall det in bestämmelsetas detta. Regeringenen över-om
lämnar årvarje skrivelse till riksdagen fören informera deatt om
statliga bolagens verksamhet. Motionsrätt föreligger med anledning

skrivelsen.av

29 Jfr regeringensskrivelse 19929320 med 1992 ärs redogörelse för de statliga
företagen.
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såvida detstyrelsebolagsstämmanaktiebolag detI är utserett som
styrelseledamöterfleraföreskrivs ellerbolagsordningeniinte att en

möjligtdetantagitslitteraturen harI ärskall attsätt. attannatutses
bolagsstämman.alla styrelseledamöter änföreskriva utsesatt annanav

verkställandedenstyrelsenaktiebolagslagen detEnligt är utsersom
aktiebolag.statligtigällerdirektören. Vad ägtäven ettsagtsnu

ÖvervägandenIII

i varkenuppstått sin grundhar bl.a.harDen situation attsom nu
på pub-monopolRadio längre harSverigesTelevision ellerSveriges

ialternativfinns antalradiolyssnande. Detellerlikens TV-tittande ett
satellit-TV ochTV4,reklamfinansierad kanalprivatform av en

konkurrerande radio-finnasoch det kommerkabel-TV snart att
Även tillstånd fortfarande kankravetstationer. staten genomom

finns det alter-rundradiosändningar,svenskavillkor förföreskriva
råden-minte allslagstiftning i principvilka svensknativ över

deå sidan legat bakomhartillkomna konkurrensenDen pro-ena
tillanledningarnauppstått gäller ägandet;detblem när en avsom nu

jävigasigdelar denuvarande i äravträttägare attstoraatt varaanser
Åradioverksamhet.TV- ellersina intressen igrund annanav

förhållandesjälvständighet ifrågan etermedietsandra sidan har om
i ochfått dimensionorganisationeroch andratill statsmakter en ny

uppstått. Tidigare kundemed den konkurrens sägas stats-att omsom
behärs-Radio och TV,dirigerade Sverigesbehärskade ochmakterna

åsikter bragtesochetermedier, varmed nyheterde därmed dekade
ÄvenSå inte längre fallet.allmänhetens kännedom.svenskatill den är

propagandakanalertillskulle förvandlasSveriges Radio och TVom
möjligheter förfinnas betydanderegering, skulle detför sittandeen

inhämtaradio- och TV-kanalerkonkurrerandeallmänheten viaatt
håll.synpunkterupplysning och annat

förankra den enda tele-det viktigtDet kan ha ansetts att attvar
utanför detta upplevsradioverksamhetenvisions- och staten, attmen

konkurrerandefinns privatabetydelsefullt detmindre när nusom
sådan bör överdrivas. Den interna-alternativ. aspekt dock inteEn

Sverige och svenskarkonkurrensen föreligger, de förtionella men
medförhållandena belyses knappast hittillsomedelbart intressanta

30 yttrandcfrihctsgrundlugcn.Jfr 6 och 7 §§l kap.
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någon intensitetstörre utländska konkurrerande etermedier. Efter-av
den inhemska konkurrensen inte betydandeännusom i formär ettav

flertal rikstäckande alternativ, kravet självständighetär sålunda
alltjämt betydelse.av

Ett statligt äganderent programföretagen har tidigare utred-av av
ningar konsekvent förkastats, bl.a. under angivande det inte fårattav
uppstå misstanke programinnehållet.att Verk-ens staten styrom
samhetens trovärdighet skulle kunna fara,i vissa,sättas menar om

blev majoritetsägare till företagen.staten Det har också från olika håll
framförts det borde finnas slagsatt buffert mellan och deten staten
enskilda programföretaget. Det i princip upplösta moder-numera
bolaget vissa ha haft bl.a. sådan roll. Andra haranses av en menat att
moderbolaget inte påverkat programföretagens självständighet. Det
har framhållitsäven ägandetäven varitatt det haruttunnatom- -
varit viktigt kunna publicsäga service-företagenatt inte haratt varit
statsägda, i synnerhet vid presentation företaget utomlands. I kris-av
tider har detta inneburit ytterligare skydd för programverksam-ett
hetens självständighet. Sammanfattningsvis kan ägandetssäga attman
förankring hos andra haän haft symbolfunktionstaten anses en som
skulle kunna bli skyddsfunktion i kristider, och skapar för-en som
troende i vida kretsar.

Mot detta kan hävdas och har framförtsäven det kon-att vore- -
sekvent verksamhetägeratt staten har inflytandestörsten statensom
på.

I direktiven ägandeformen skall säkerställaattanges en program-
verksamhet självständig i förhållandeär till bland andrasom staten.
Som jag framhållit 7.l.4 finns det redan antal faktorerovan ettnu

främjar denna självständighet. Detta gällersom oberoende av vem
är tillägare aktierna i programföretagen.som

Jag vill tillägga de hittillsvarande ägarförhållandenaatt knappast
kan sägas allmänt kända; många de tycksärvara ärtro att statensom
public service-företagens ägare.

Skall det komma frågai aktierna iäger programföretagenatt staten
måste det emellertid tillskapas ordning innebär i tiden att,som en av

eller inre kris, övergångyttre till direkt dirigering frånen statens
sida från dag till den andra, vad sänds i Sverigesen Radio ochav som
TV, försvåras eller omöjliggörs.

Ett statligt ägande skapar sålunda problem det viktigaste harvarav
medgöra programföretagensatt självständighet.
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I denna del kan i tillägg till vad i föl-7.1.4nämntssom ovan- -
jande framhållas.

Yttrandefrihetsgrundlagen hindrar utomståen-elleratt staten annan
de har direkt inflytande prograrninnehållet. Därtill gäller enligtett
radiolagstiftningen långsedan tid tillbaka, tillståndden haratt attsom
sända skall denna opartiskt och sakligt, därvid skallutöva rätt samt att
beaktas vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skallatt en
råda i ljudradion och televisionen 6 § radiolagen. Lagstiftningen är
utformad sålunda, den i sig söker fristående ochatt garantera en
osjälvständig Ocksåprogramverksamhet. i avtalen mellan företagen
och understryks kravet på självständighet, såväl förhållandeistaten
till till olika intresseorganisationer och andra maktgrupperstaten som
i samhället.

Vid statligt ägande bör ocksådock vissa avseendeändringar skeett
val styrelse.av

Om den ordning i dag gäller skulle bibehållas vid statligtettsom
ägande, skulle alltfort gälla företaget finansieras avgifts-att genom
medel via riksdagsbeslut, regeringen Kulturdepartementetatt genom
tillsätter ordföranden och majoriteten i styrelsen träffasavtalattsamt
mellan företagen och grund riksdagsbeslut rörande destaten av
allmänna riktlinjerna för programverksamheten.

Liksom det gäller stiftelseägande och spritt ägande jagnär attanser
det antal styrelseledamöter tillsättes direkt regeringen börsom av
inskränkas till ordförande jämte suppleant under det bolags-atten

valde fem ledamöter ochstämman suppleant.en
Om särskilda åtgärder inte vidtas innebär detta emellertid ändå att

regeringen tillsätter samtliga ledamöter, eftersom bolagsstämmo-de
valda ledamöterna skulle väljas förslag regeringsrepresentantav en

jämväl skulle komma regeringen.att utsessom av
föreslårJag därför inrättandet förslagsnämnd, skall utseav en som

de ledamöter väljs bolagsstämman i public service-företagen.som av
Tanken denär regeringen utsända för bolags-att representantenav

skulle instrueradstämman bolagsstämma enligt för-röstaattvara
slagsnämndens beslut.

Förslagsnämnden sådan bör regeringen. Påutsessom av samman-
sättningen bör ställas krav angivits för stiftelsestyrelsernasamma som
i föregående avsnitt. Förslagsnämnden skulle sålunda bestå ord-av
förande jämte ytterligare ledamöter utsedda ochregeringen,sex av
det skulle eftersträvas det i nämnden ingick med erfaren-att personer
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het från folkrörelser, näringsliv, kulturliv, media och politik. Det
skulle vidare föreskrivas nämndledamot inte fick medlematt vara av
styrelsen för eller anställd någoti public service-företagen ochav att
ledamoten heller skulle kunna riksdagsledamot, medlemvara av
regeringen eller anställd i regeringskansliet.

Vad kravet på kvalifikationer och representativitet detavser när
gäller programbolagens styrelseledamöter jag bolagsord-attmenar
ningen skulle innehålla bestämmelser, sig aktierna ägdessamma vare

den breda allmänheten, Ävenstiftelser ellerav i fallav staten.av av
statsägda bolag skulle alltså föreskrivas, i styrelsen skall finnasatt
företrädd betryggande företagsekonomisk kompetens i styrel-samt att

ingår med kunskaper och erfarenheter frånsen olika sek-personer
i det svenska samhället fråntorer och olika delar landet. Förav

Utbildningsradion skulle då gälla med erfarenhet frånatt personer
utbildningsverksamhet skulle ingå i styrelsen. Självständigheten mot

skulle ytterligare markerasstaten riksdagsledamot,attgenom rege-
ringsmedlem eller anställd i regeringskansliet inte kunde styrel-vara
seledamot.

Vad de för statliga företag gällande reglerna bör dessa inteavser
genomgående tillämpas på public service-företagen. Sålunda bör
varken Riksrevisionsverket eller Riksdagens revisorer kunna granska
dessa bolag; revision bör ske i för andra bolag vanlig ordning. Inte
heller bör riksdagens ledamöter närvarande vid företagensvara
bolagsstämmor. Det också rimligtär public service-företagenatt
undantas från den skrivelse till riksdagen årvarje lämnassom
rörande de statliga bolagens verksamhet.

Även publicäger service-företagstaten bör avtalom om program-
verksamheten träffas mellan och företagetstaten sättsamma som
hittills. Företaget företräds dåväl normalt verkställande direk-av
tören, styrelsen.utsettssom av

Ovan har Konstitutionsutskottetnämnts fastslagitatt under-att
handskontakter mellan och denägare direkta bolagsledningen kan

normalt förhållandeett även Såvara när bör dockär ägare.staten
inte fallet, det gällernäranses public service-vara ägtett statenav
företag.
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7.2.5 Vissa för samtliga ägaralternativ gemensamma
förslag

I Bolagsordningar

Om något ovanstående förslag helt eller delvis genomförs, tordeav
det bli nödvändigt också vidta förändringar i public service-före-att

bolagsordningar. Härvid ocksåkan ofullkomlighetertagens ismärre
dessa till.rättas

En förändring under alla förhållanden bör i bolagsord-görassom
ningarna införa klausulär verksamhetens syfte.att en om

Enligt 12 kap. §l aktiebolagslagen gäller bolagets verksam-att om
het helt eller delvis skall ha syfte bereda vinst aktie-änannat att

skall bolagsordningenägarna, innehålla bestämmelse användningom
vinst behållnaoch tillgångar vid bolagets likvidation. Enligt kom-av

härtill31 utgår bestämmelsen från förutsättningen,mentaren syftetatt
med aktiebolags verksamhet bereda åtvinst aktieägarnaett är att om

inte i bolagsordningen.annat anges
stårDet klart syftet med public service-företagens verksamhetatt

beredaär vinst åt aktieägarna. Någonän bestämmelseett annat att om
syftet bör därför föras in i bolagsordningen i anslutning angivan-till
det föremålet för bolagets verksamhet. Till vad där kansägsav som
läggas exempelvis följande återigenjag TV-bolagettar som exem-
P61

Bolagets syfte inte i första handär bereda vinst aktie-att
främjaägarna rundradiosändningar, huvudsakligen tillutan att

svenska televisionsprogram i allmänhetens tjänst.mottagare, av
Något bör också hur den delsägas vinsten skall användasom av

inte skall utdelas till aktieägarna. Exempelvis kan skrivassom att
denna del vinsten skall överföras i räkning.av ny

I mitt förslag ingår i samtliga fall också bestämmelsernaatt
rörande utseende styrelseledamöter skall ändras och utvidgas. Iav
denna del hänvisar jag till vad jag tidigare.sagt

31 Kedner. Roos. Aktiebolagslagen. Del lI, 223s.
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ll inlösen aktierna moderbolagetiav

Samtliga angivna förslag innebär nuvarande ägandeovan att av
aktierna i Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör. Jag har därvid
gått från denna fråga kan lösas i samförståndut att med nuvarande

på såägare lösersätt in aktierna till i bolagsordningenatt staten angi-
värde, dvs. till nominellavet värdet. Jag vill påpeka enligt minatt,

bedömning, någon skyldighet för nuvarande erbjudaägare att
aktierna till inlösen inte föreligger, jag har tillåtit mig deanta attmen
nuvarande liksom hittillsägarna kommer lojalt handla i enlighetatt
med vad riksdagen kan komma besluta.att

Ett frågor bör emellertid beröras Samtliga förslagnärmare.par
innefattar också moderbolaget upphöratt till aktier-ägareatt vara

i de programföretagen. Dessa aktier kommertre i ställetna ägasatt
allmänheten, stiftelse ellerav en staten.av

I förstnämnda fall har jag gått från detta tekniskt genomförsut att
så aktier tecknas i emissionenatt och utgivna aktier säljs inya att nu
samband därmed. Det naturligtvis ocksåär möjligt efter nyteck-att
ningen nedsätta aktiekapitalet med belopp motsvarande utgivnanu
aktier för återbetalning till moderbolaget.

I stiftelsefallet förutsätter jag moderbolaget helt enkelt till-att
skjuter nuvarande aktier till de stiftelserna.tre

Skall bli till programföretagen,ägare harstaten jag gått frånut att
moderbolaget säljer aktierna för nominella värdet till staten.

I samtliga fall föredra åtgärdenär vidtas innan moderbola-att att
aktier inlöses från nuvarandegets aktieägare staten.av

I de två första fallen talar för denna lösning på detta sättatt staten
undgår någonsin bli indirekt till dotterbolagen.att ägare Dessutom
finns i samtliga fall vissa skatteskäl talar i riktning.som samma

SkartefrågorIII

Som inledningsvis har jagnämnts inte närmare skatte-penetrerat
frågorna. En översiktlig bedömning emellertid vid handen attger
några allvarligare skatteproblem inte behöver uppkomma beträffande
de transaktioner hittills nämnts.som

Det kan ifrågasättas försäljning dotterbolagens aktier tillom en av
möjligen skulle kunna utlösastaten s.k. uttagsbeskattning hos moder-

bolaget och utdelningsskatt hos aktieägarna.
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Uttagsbeskattning påstås påskulle kunna den grunden moder-att
bolaget erhåller värde understiger aktiernas marknadsvärde.ett som

Den översiktliga så grundarbedömningen inte bör falletatt vara
sig på bestämmelser i bolagsordningen. Eftersom det finns be-en
stämmelse i bolagsordningen förvärvat skyl-den aktien haratt som
dighet hembjuda den till för inlösen, och eftersomatt staten samma
bestämmelse föreskriver lösenbeloppet skall det verkligaatt motsvara
värdet, marknads-dock högst det nominella, kan jag inte någotattse
värde överstigande kunna uppstå. På grunddet nominella skall samma
bedömer jag tillförs någon förmån därföraktieägarna inte och inteatt
bör utdelningsbeskattas. emellertid möjligt det bör begärasDet är att
förhandsbesked.

Skulle däremot moderbolagets aktier inlösas innanstaten statenav
förvärvar aktierna förhållandeti dotterbolagen, blir enligt min upp-
fattning annorlunda. Blir aktieägare i moderbolaget, kan näm-staten
ligen inte förpliktelse hembjuda dotterbolagens aktier tillatt statenen
uppfattas begränsning frihet till detsälja aktiernastatens attsom en av
högsta värde uppnås. dåkan Uttagsbeskattning kan aktualiserassom

aktiernas verkliga överlåtelsevärdet.värde överstigerom
Allmänhetens tecknande aktier i public service-företagen utlöserav

i och för intesig beskattningseffekter. Stämpelskatt tillkommer dock
vid nyemissionen.

Tillskottet aktierna till stiftelserna torde inte i och för sig utlösaav
några skatteeffekter, frånbortser möjligheten uttags-om man av
beskattning. då påJag förutsätter värdet också fallaktierna i dettaatt

begränsat till deras nominella lika medvärde och dettaär äratt
anskaffningsvärdet.

Som torde den utlottade vinsten i fallet med spriddanämntsovan
aktier beskattas utdelning.som annan

IV Sveriges Radio Förvaltnings AB

I allt väsentligt har funktionen för Sveriges Radio Förvaltnings AB
begränsats till och förvalta de fastigheteräga programföre-att som

utnyttjar.tagen
Jag har förutsatt efter genomförandet något deatt treovan av av

angivna förslagen svenska inlöser aktierna Sverigesi Radiostaten
Förvaltnings frånAB nuvarande ägare.
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I tidigare skede har antagits fastigheterna skulle överföras tillett att
respektive bolag. Detta skulle emellertid medföra stämpelskattekost-
nader såvida inte kan påräkna dispens. Av detta skäl torde detman

förmånligast behålla fastigheterna i den nuvarande juridiskaattvara
personen.

Vem dåskall slutligt aktierna i detta bolagäga Det kan i föroch
sig tänkas aktierna överförs till de programföretagen ochatt tre att
aktierna därvid fördelas ungefär i enlighet med fördelningen av
avgiftsintäkterna, vilket skulle innebära Sveriges Television ABatt
ägde majoritet aktierna. Härvid uppstår frågoremellertiden av om
det värde, till vilket aktierna skall överföras och betalningenom av
detta värde. Som har i propositionennämnts l9909lzl49ovan s.
197 koncernens fastighetsbestånd värderats till l 787 miljoner kr.

En möjlighet aktierna i det fastighetsägandeär bolagetattannan
förblir i För detta kunde anförasägo. flera skäl. Detstatens är
osäkert den optimala förvaltningen fastighetsbeståndet främjasom av

ägande delat på de programföretagen. Detett tänkbartärav tre att
ekonomisk effektivitetstörre skulle uppnås fastighetsföretagetom

förblev i förvaltadesoch med inriktningägo utnyttjastatens att ytorna
bästa sätt.

Med hänsyn till direktivens krav tillse riksdagen vid slutetatt att av
avtalsperiod har frihet besluta i vilken omfattning publicen att om

service-verksamheten fortsättningeni skall bedrivas kan det rik-vara
tigt fastighetsbolaget direktatt ägs staten.av

7.2.6 Kostnader för förslaget

Som beräknas inte förslaget medföra några kost-antytts störreovan
nader för Alternativet med spridda aktier medför kostnaderstaten. i
samband med nyemissionen, för prospektskrivning, hantering av
anmälningar och teckning dessa kommer drabbaattm.m. men
moderbolaget.

Statens kostnader inskränker sig till inlösen aktierna i moder-av
bolaget falleti med statligt ägande, köp aktierna i dotterföre-samt, av
tagen.
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Kommittédirektiv

Dir. 1992100

Ägande public service-företagenav m.m.

Dir. 1992100

Beslut vid regeringssammanträde 1992- 11-19

Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas med uppdrag utarbeta förslagatt om
ägandet Sveriges Television AB, Sverigesav Radio AB och Sveriges
Utbildningsradio AB public service-företagen.

Utredarens förslag bör läggas fram den 31 januari 1993.senast

Bakgrund

Såväl Sveriges Radio-företagen dess föregångare harsom varit
Åraktiebolag. 1979 omorganiserades Sveriges Radio till koncern.en

Sveriges Radio AB moderbolagär i den nuvarande koncernen och
äger samtliga aktier i dotterföretagen Sveriges Television AB,
Sveriges Riksradio AB, Sveriges Lokalradio AB, Sveriges Utbild-
ningsradio AB och Radiotjänst i Kiruna AB. Aktierna i Sveriges
Radio AB till 60ägs % folkrörelserna, till 20 %av näringslivetav
och till 20 % av pressen.

Riksdagen beslutade den 2 juni 1992 bet. 199192; KrU28, rskr.
l99192329 godkännaatt regeringens förslag i propositionen
1991921140 den avgiftsñnansieradeom radio- och TV-verksamheten
1993-1996 beträffande publicm.m. service-företagens ägarskap och
företagsform. Riksdagsbeslutet innebär bl.a. följande. Public service-
verksamheten skall iäven fortsättningen bedrivas i aktiebolagsform.
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Riks-nuvarande SverigesdetRadioSverigesTelevision,Sveriges
Utbild-och SverigessammanslagnaLokalradiooch Sverigesradio

programföre-Deaktiebolag.självständiganingsradio skall trevara
ModerbolagetKiruna AB.iRadiotjänstskall ägagemensamttagen

konstnärligafolkrörelsernanäringslivet,upphöra.skall Pressen, samt
sammanslut-kulturellaoberoendeochakademiervetenskapligaoch

Om enskildabolagen.tillbli ägare,erbjudasskallningar ägareatt
skall aktiernakvarståkanpå grund jäv, inte ägaresomt.ex. av

hembudsskyldighet tillreglererbjudas statenattstaten omgenom
aktiersäljaregeringenmöjligt föremellertidinförs. Det bör attvara

folkrörelse,stiftelse,hembud till vissden förvärvat genomsom
någontillhänförasammanslutning ellerakademi, är attannan som

fortsättningen.skall finnas inågra de fyraeller ägargrupper somav
såfördelasaktiernaavtalsperiod skall attinledningenFör nästaav

% och den40folkrörelserna20 %,20 näringslivethar %,pressen
20 %.ägargruppennya

1992 dehar22 oktoberdenKulturdepartementetskrivelse tillI en
förklaratRadioSveriges attnuvarande gemensamtägargrupperna av
någrabildaskunnainte kommer ägar-uppfattningenligt derasdet att

förförutsättningarnanäringsliv ochfrån och attattpressgrupper
avgiftsfinansierade radio-angående denriksdagens beslutrealisera

därmedavseende1993-1996 i dettaTV-verksamhetenoch synesm.m.
brista.kunna

kanservice-företagenägandet publicrörandeRiksdagens beslut av
genomföras fulltsåledes inte ut.

för deföreträdaremedi kontakterbakgrund har jagdennaMot tre
beredda kvar-aktieägarnaerfaritnuvarande är attägargrupperna att

det fram-förutsättningunderövergångsperiodstå kortareför atten
utreds.service-företagenpublictida ägandet av

Förutsättningar

rollviktigoch spelaromfattandeservice-verksamhetenPublic är en
Ävennationella kulturen.och denför demokratiskaden omprocessen

kanoch kommerharkonkurrerande verksamheter startaattstartats
informations-för nyhets- ochbetydelsepublic service-verksamhetens

samhällsbevakningopinionsbildning, kritiskförmedling, samt som
bestå.förväntasförmedlare olika kulturyttringarav
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Public service-verksamheten finansieras i huvudsak med TV-
avgiftsmedel. Riksdagen bestämmer TV-avgiftens storlek i dagsläget
l 320 kronor år och den årliga medelstilldelningenper till program-
företagen för 1993 anvisas totalt 4 263,3 miljoner kronor i 1990 års
prisläge.

Riksdagen de allmännaäven förutsättningarnaanger för public
service-verksamhetens uppdrag och organisation. Riktlinjerna binds i
avtal mellan och programföretagen.staten

Styrelsema i programföretagen skall från den l januari 1993 bestå
vardera nio ledamöter och tvåav suppleanter. För samtliga skall gälla
regeringenatt ordföranden ochutser ledamöter,tre ägarnaatt utser

två ledamöter den verkställandesamt direktörenatt och två personal-
självskrivnaärrepresentanter ledamöter. Vidare skall varje styrelse

ha fyra suppleanter regeringen,utsesvarav en ochägarnaav en av
två personalrepresentanterna.av

Ägandet Sveriges Radio historisktär betingatav och har förändrats
åren. Alltsedangenom rundradioverksamhetenstarten har detav
ligga värdeansetts i det finnsett motviktatt det statligaen mot

inflytandet. Huvudargumentet har varit ägarna, företrädareatt som
för olika samhällssektorer, skulle balansera statsmakternas inflytande.
Konstruktionen har medelsetts ett publicsom att service-garantera
verksamhetens publicistiska integritet Ävenoch oberoende. den starka
spridningen mellan olika inomägare har motverkaresp. grupp ansetts
risken för maktkoncentration.

Ägandet Sveriges Radio har under mångaav år varit föremål för
diskussion bl.a. från ägargruppernas sida. Näringslivet har ifrågasatt
sitt ägande utifrån ideologiska utgångspunkter och den korporativa
ägarmodellen har ifrågasätts. Pressens roll harägare varit undersom
diskussion, dels för dagstidningarna bedriveratt konkurrerandeen
verksamhet, dels för många tidningaratt i framtid kan förväntasen

radio-satsa och TV-verksamhet. Dettaannan gäller dock inte bara
Ävenpressgruppen. från folkrörelse-representanter och näringslivs-

har intresserat sig förgrupperna radio- och TV-verksamhet.annan
Slutligen bör nämnas att representativitet liksomresp. grupps ägar-
proportionerna inom ägargrupp har ifrågasätts.resp.

Det bör i sammanhanget det statliga inflytandetnoteras att fr.o.m.
den l januari 1993 riksdagens beslutgenom ned i två viktigatonas
avseenden.
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fortsättningeniregeringenskall riksdagendet förstaFör angeresp.
service-verksamhetensför publicförutsättningarnade allmänna upp-

årligensåledes inte kommatordeRiksdagenorganisation.drag och att
omständighe-speciellasåvida mycketinteförutsättningarnaompröva

detta.motiverarter
publictillvaletregeringen vidandra kommerFör det personerav

Regeringenutgå från principer.styrelserservice-företagens att nya
partierna itill desigetablerad sed störreenligthar hittills vänten

låtit riks-sinaPartierna harledamöter.nomineringförriksdagen av
har oftastutseddaDepresidier ledamöterna.ellerdagsgrupper utse

regeringenframtiden skallIriksdagsgrupp.från respektivehämtats
samtliga isamråda ledarna förmedutseende ledamöternainför av

frånskall hämtasLedamöternarepresenterade partier.riksdagen
ochintegritetsamhället, hasvenskadetolika sektorer stor sam-av

relevanterfarenhetochden kunskap ärrepresenteramantaget som
verksamheten.för

ochskallservice-företagenpublicFrågan hur ägas styrasom
skall främjas harintegritetenprogrammässigadenliksom hur mot

iföremål diskussion,förvaritbakgrundenden anförda senastnu
andradiskuteradesriksdagsbehandling. Bl.a.vårenstillanslutning

aktiebolagsformen. Förslagnuvarandedenassociationsformer än om
aktiebolag fördesstatligabli helägdaskulleprogramföretagenatt

fram tillmöjlighet, komdennaövervägdefram. Regeringen attmen
avtalsperioden.kommandeunder dengenomförasinte bordeden

Även råderalternativ. Detfördes framstiftelseformen ettsom
lagstiftninghur kommandeoklarhetnärvarande vissdock för omen

stiftelserlagstiftningEnutformas.stiftelser kommer att omnyom
Därför gjordes bedömning-1994.l januariträda i kraft denberäknas

för drival99l92l4O förutsättningarnapropositioneni attatten
avtalsperioddenklarlagts införstiftelseforrn skall haverksamheten i

betonades olika1997. propositionenjanuari Iden 1inleds attsom
service-verksamhetens obero-publicytterligare stärkamöjligheter att

borde vid denStiftelsebildninginför denna period.ende borde prövas
bland flera lösningar.alternativtidpunkten kunna ettvara

inte längreförklarat detnuvarandeNär de ägargrupperna attnu
från närings-ochnågrabildaskommer kunna ägargrupperatt press
tidigareläggas.utredningen börden avseddaliv, jag attanser
omfattande och betydel-service-företagensbakgrund publicMot av

det inte finnsfundamental betydelseverksamhetsefulla detär attav
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risk för programverksamhetenatt eller andrastyrs makt-statenav
detutan garantieratt förgrupper, kritisk granskningges även av

sådana intressen och eventuellastaten företräder.ägaresom Det finns
olika medel för förhindra direktatt statligt inflytandeett över pro-
gramverksamheten. Statens inflytande kan begränsas till huvuddragen
för verksamhetens inriktning, uppdrag, organisation och finansiering
och detta inflytande endastutövas när avtal skall slutas.nya

Regler för utseendet styrelserna och styrelsernas maktbefogen-av
heteri förhållande till programverksamheten kan anges.

Även valet associationsform betydelsefulltärav vad gäller att
balansera det nödvändiga statliga inflytandet och försvåra otillbörlig
statlig påverkan.

Samtidigt ägarmakten och den ekonomiskasom makten bör kring-
gärdas regler förhindrar otillbörligtav inflytande,ettsom detär
viktigt någon har övergripandeatt ett för i förhållande tillattansvar
TV-avgiftsbetalare, tittare och lyssnare till programverksam-attse
heten bedrivs rationellt inom för tilldelade medel och i enlig-ramen
het med det uppdrag åvilar företaget. Bl.a. det förhållandesom att
public service-företagen årligen omsätter fyra miljarderänmer
kronor motiverar det finns tydligatt ansvarsfördelning.en

Uppdraget

En särskild utredare bör tillkallas med uppdrag utarbeta förslagatt
ägandet Sveriges Televisionom AB, Sveriges Radioav AB, Sveriges

Utbildningsradio AB public service-företagen. Utredarens förslag
bör läggas fram den 31 januari 1993.senast

Utgångspunkten för utredarens arbete bör den ägande-attvara nya
formen för public service-företagen skall säkerställa att program-
verksamheten kan bedrivas självständigt i förhållande till olikastaten,
intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället. Utredaren
skall kunnaäven lämna andra förslag stärker programverksam-som
hetens självständighet. Förslaget skall lämnaäven för riks-utrymme
dagen ocksåi fortsättningen,att i slutet varje avtalsperiod, bestäm-av

förutsättningarna för publicma service-verksamheten på det sätt
riksdagen finner lämpligt.

Utredaren bör utgå från de nuvarandeatt skallägarna kvarstå till
den l juli 1993. Den fjärde ägargruppen bestående konstnärligaav
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sarnmanslut-kulturellaoberoendeakademier ochvetenskapligaoch
övergångsperioden.alltså underskapas inteningar

kvarstår undermoderbolagetutgå frånbör vidareUtredaren att
någon uppgiftinte hardet änövergångsperiod,denna att annanmen

skall iRiksdagsbeslutetdotterföretagen.aktierna itillägareatt vara
riksdag-föregående innefattardetangivits iSomgenomföras.övrigt

direktmedelstilldelningbeslutaskallriksdagenbeslut bl.a. att omens
styrel--programföretagensprogrambolagentill de samt atttre

framgår riksdagsskrivelseSåsomtill niominskas avpersoner.ser
uppgifterövrigamoderbolagets övertas199293l47 skall proav

grambolagen.
kommittéertill samtligadirektivgäller regeringensutredarenFör

dir..inriktningutredningsförslagensangåendeutredaresärskildaoch
198843dir.utredningsverksarnhetenEG-aspekten i19845, samt

199250.dir.regionalpolitiska konsekvenserom

Hemställan

hemställer jaganförthartill vad jaghänvisning atttMed nu
Kulturdepartementetchefen förbemyndigarregeringen

förslagutarbetauppgiftmedsärskild utredaretillkalla att omiatt en
service-företagen ochsjälvständiga publicdeägande av

biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
utredaren.

beslutarregeringenhemställer jagVidare att
Utredningarhuvudtitelns anslagelftebelastakostnaderna skallatt

m.m.

Beslut

bi--ochföredragandes övervägandentillansluter sigRegeringen
hemställan.faller hennes

Kulturdepartementet
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Ku.
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