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SKPF Pensionärerna är som pensionärsorganisation angelägen om att yttra sig över
utredningen eftersom ålderspensionärerna utgör en fjärdedel av den vuxna
befolkningen och sannolikt den folkgrupp som till följd av tidsanvändning och
ensamboende hör till den största användargruppen. Intresset gäller förutom
verksamhetens ekonomi även dess innehåll.
Sammanfattning
SKPF Pensionärerna tillstyrker kommitténs förslag om en individuell radio-/TVavgift, men anser att avgiftsbefrielse för äldre personer bör övervägas, till exempel
för personer fyllda 75 år. SKPF Pensionärerna avstyrker förslaget om avgiftsnivån på
1% baserad på en årskostnad om 8,5 miljarder kronor då vi anser att avgiftsnivån
inte är försvarbar för den nuvarande allmänna radio-/TV-verksamheten. Vi anser att
det finns ett behov av en genomgripande översyn av den nuvarande verksamheten. I
avvaktan på en sådan översyn bör medlen för radio-/TV frysas på 2018 års nivå.
SKPF Pensionärerna avstyrker kommitténs förslag att kostnaderna för
administrationen av uppbörden och förvaltningen inte ska belasta avgiftssystemet
utan således statsbudgeten. SKPF Pensionärerna avstyrker även förslaget om
grundlagsbestämmelser för att ge den allmänna radio-/TV-verksamheten
särställning. Om allmänna radio-/TV-verksamheten ska ha en roll ”i allmänhetens
tjänst” måste allmänheten få inflytande över verksamheten på ett helt annat sätt än
idag. För detta bör det inrättas ett från Radio-/TV fristående programråd som kan
svara för beslut om inriktning och uppföljning av verksamheten.

Vad gäller tidpunkten år 2019 för överflyttning av uppgifter från RIKAB till
Skatteverket och Kammarkollegiet tillstyrker SKPF Pensionärerna. Men att
benämningen Sveriges Radio-/TV ändras till Public service avstyrker vi då vi finner
det omotiverat med en engelsk språklig benämning för verksamheten när det finns
lämpliga svenska ord.
Individuell avgift tillstyrks
SKPF Pensionärerna tillstyrker i princip kommitténs förslag om en individuell radio/TV-avgift i stället för den hittillsvarande. Det borde övervägas avgiftsbefrielse för
personer över viss ålder, till exempel 75 år såsom i England.
Avgiftsnivån avstyrks
Den föreslagna avgiftsnivån 1% baserad på en årskostnad om 8,5 miljarder kronor
avstyrks. Anledningen är att den nämnda avgiftsnivån inte är försvarbar för den
nuvarande allmänna radio-/TV-verksamheten, särskilt då verksamheten på
radiokanalen P1, fylld av en uppsjö repriser. Kostnaderna och avgiften är alltför
höga, drygt 50% högre, än medeltalet för andra länders motsvarande verksamheter.
SKPF Pensionärerna anser därmed att det är angeläget med en genomgripande
översyn av den nuvarande verksamheten, bland annat av kostnaderna och
programutbudet i relation till användarnas önskemål och behov. I avvaktan på en
sådan översyn bör medlen för radio-/TV frysas på 2018 års nivå.
Förvaltningsansvaret tillstyrks, statsbudgetmedel till administrationen avstyrks
Att Skatteverket får ansvaret för avgiftsuppbörden och Kammarkollegiet för
förvaltningen av Radio-/TV.s avgiftskonto samt att avtalet med Radiotjänst i Kiruna
sägs upp tillstyrks. Kommitténs förslag att kostnaderna för administrationen av
uppbörden och förvaltningen inte ska belasta avgiftssystemet utan således
statsbudgeten avstyrks. Sveriges Radio-/TV bör liksom andra statliga myndigheter
vara underkastat redovisnings- och förvaltningsrevision av Riksrevisionen.
Avstyrker grundlagsändringar och förlängda tillståndsperioder, i stället ökat
användarinflytande
Grundlagsbestämmelser för att ge den allmänna radio-/TV-verksamheten
särställning avstyrks. Om allmänna radio-/TV-verksamheten ska ha en roll ”i
allmänhetens tjänst” måste allmänheten få inflytande över verksamheten på ett helt
annat sätt än hittills. Granskningsnämnden fyller inte denna funktion. För detta bör
inrättas ett från Radio-/TV fristående programråd som till exempel i Danmark, ett
råd som kan svara för beslut om inriktning och uppföljning av verksamheten.
Sveriges Radio-/TV får inte vara en stat i staten. Kommitténs förslag för att främja
Radio-/TV:s oberoende såsom förlängning av tillståndsperioderna och slopande av

möjligheterna för riksdagsmän att ingå i styrelserna avstyrks såsom steg i
odemokratisk riktning.
Ikraftträdande år 2019 tillstyrks
Huvuddelen av kommitténs förslag föreslås gälla från och med år 2019. Tidpunkten
vad gäller överflyttningen av uppgifter från RIKAB till Skatteverket och
Kammarkollegiet tillstyrks. Beträffande övriga förslag av ekonomisk karaktär föreslås
såsom nämnts ovan att avgiftsnivån fryses på 2018 års nivå i avvaktan på resultaten
av utredning om Sveriges Radio-/TV:s omfattning, inriktning och ekonomi och
brukarinflytandet över verksamheten.
Ändring av företagets benämning avstyrks
Att benämningen Sveriges Radio-/TV ändras till Public service avstyrks. Den
föreslagna engelskspråkliga benämningen är alltför allmän för att lämpligen
användas för den aktuella verksamheten. Orden i fråga betyder ju direkt översatta
”allmän/offentlig tjänst”. Det är också omotiverat med en engelskspråklig
benämning för verksamheten när det finns lämpliga svenska ord. Förslag om
namnändring ingår dessutom inte i kommitténs uppdrag.
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