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Stockholm den 31 januari 2018
Ku2017/02136/MF
Svar på remiss av betänkande

Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och
stärkt oberoende (SOU 2017:79)
ElektronikBranschen har givits möjlighet att svara på remissen om finansiering av public
service. Branschföreningen väljer att enbart svara på de delar som avser finansiering och
uppbördsmodellen och avstår att kommentera förslag rörande t.ex. medelstilldelning,
sändningstillstånd eller ägarfrågor.

ElektronikBranschen tillstyrker förslagen i de delar vi kommenterar. Vi har länge arbetat och
propagerat för att alla så kallade apparatskatter ska tas bort. En annan ännu återstående
apparatskatt är privatkopieringsavgiften (också kallad kassettskatten). Vi hade önskat att
kommittén även fått i uppdrag att utreda denna obsoleta avgift som har många likheter med
TV-licensen. När nu ett nytt system skapas, skulle ersättningen till upphovsmän som
eventuellt lider skada på grund av den mycket marginella företeelsen “privatkopiering”, kunna
finansieras via samma system.
Kommittén gör en riktig bedömning av den tekniska utveckling som möjliggör konsumtion av
TV och radio via datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Och vem vet vad som kommer
imorgon? Konsumtionen har också helt förändrats. Svenskar vill kunna ta del av video och
audio när de själva vill och på det sätt som för tillfället passar bäst. Att titta på tablålagd
utsänd TV är snart lika ovanligt som att köpa en fysisk skiva och kopiera den. Konsumtionen
är lika lite kopplad till vissa apparater som till fysiska kopior. Mediekonsumtionen är numer
tjänstebaserad. Därför är det hög tid att också ändra det sätt man betalar för dessa tjänster.
ElektronikBranschen är en branschorganisation för leverantörer och återförsäljare inom
konsumentelektronik. Den huvudsakliga uppgiften är att informera om vad som händer i
branschen, bevaka den politiska agendan när det gäller branschfrågor, delta i och arrangera
seminarier och presskonferenser, bevaka miljöfrågor, ge ut nyhetsbrev samt ta fram relevant
statistik om hemelektronikförsäljningen i Sverige.
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