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Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över
betänkandet Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och
stärkt oberoende (SOU 2017:79), får härmed avge följande yttrande, som utarbetats
av docenterna Bengt Lundell och Vilhelm Persson.
Public service inom radio och TV har en central roll inom yttrandefriheten och
därmed i det svenska statsskicket. Det är svårt att balansera den frihet som måste
finnas gentemot konkurrensen gentemot andra medier, när det etableras nya former
för digitala uttrycksformer. Samtidigt ska finansieringen skapa ett oberoende
gentemot statsmakterna och andra maktcentra i samhället.
Det går inte att enbart med rättsliga medel skapa garantier för public service
företagens ställning, utan en bred politisk enighet. De förslag som arbetats fram
kommer från en parlamentarisk utredning.
Det är i huvudsak politiska frågor som behandlas. Fakultetsstyrelsen avstår normalt
från att djupare kommentera detta. Så gör vi också vad gäller detta betänkande.
Fakultetsstyrelsen har därför enbart några mindre kommentarer.
Vad gäller 1 § står det att public service-verksamhet ska finansieras genom public
service-avgiften. Möjligen skulle man motsatsvis kunna dra slutsatsen att intäkter
från sponsring, försäljning av egenproducerade program, m.m. inte är tillåtna.
Lagtexten borde tydligare beskriva både tillåten finansieringen och vilken
verksamhet som ska bedrivas med denna finansiering.
I slutet av 2 § första stycket står "fastställs i årliga beslut". Både i
specialmotiveringen och i avsnitt 9.1 betonas att det inte ska ske någon ny
prövning utan att de årliga besluten enbart ska vara verkställande. Kanske är det
därför tydligare att använda formuleringen "verkställs genom årliga beslut".
För övrigt kan noteras att 2 § andra stycket fortfarande ger ganska stort utrymme
för regeringen att bestämma över verksamheten genom att ställa upp villkor för
anslag. Om syftet är att tydligare markera verksamhetens självständighet kan det
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vara lämpligt att begränsa regeringens möjlighet att besluta om anslagsvillkor.
Verksamhetens självständighet skulle nog också öka om intäkterna skulle
specialdestineras i stället för att fastställas av riksdagen och regeringen.

