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Delbetänkande av Parlamentariska public service-kommitten: Finansiering av
public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

En av huvudfrågorna för public service i framtiden är dess finansieringsmodell. Den
har nu utretts av den Parlamentariska public service-kommitten och läggs fram i ett
delbetänkande. Kommitten har ett dubbelt uppdrag vilket också omfattar också
utredning av lång- och kortsiktig reglering av public service, som dock redovisas i ett
kommande betänkande.
Utgångspunkten för utredningen av finansieringen är den traditionella konstruktionen
som föreligger idag och där en tv-avgift tas ut kopplat till innehav av en tv-mottagare.
Teknikutvecklingen har för länge sedan gjort avgiftskonstruktionen problematisk.
Utmaningen har varit att föreslå ett nytt avgiftssystem som är långsiktigt stabilt,
legitimt och ger förutsättningar för public service-verksamhetens oberoende i
förhållande till såväl kommersiella som politiska krafter.
Utredningen ger en god sammanfattning av bakgrunden, det vill säga skälen, till att
värna public service fortsatta existens och oberoende. Man lyfter fram den oberoende
journalistikens betydelsefulla roll för demokratin och medborgarna och beskriver den
som en kollektiv nyttighet. Som en konsekvens av detta bör alla medborgare var med
och finansiera public service.
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Den finansiering som föreslås är en individuell public service-avgift som ska betalas
av alla som är obegränsat skattskyldiga, har en beskattningsbar inkomst samt fyllt 18
år. Den maximala avgiften för år 2019 beräknas till 1308 kronor. Skatteverket ska få
uppdraget att sköta uppbörden inom ramen för skattesystemet, Kammarkollegiet
övertar förvaltningen av medlen och utbetalningen till programföretagen.

En kvalificerad diskussion förs också om andra tänkbara modeller och en översikt ges
över andra europeiska finansieringsmodeller. Argumentationen för kommittens förslag
finner vi övertygande och vi ställer oss därför bakom de slutsatser kommitten
presenterar. Vi menar att förslaget tillgodoser stabiliteten, systemets legitimitet och
public service oberoende. Modellen har också positiva fördelningseffekter och bidrar
till jämställdheten, nåt vi också menar är av vikt för samhällsutvecklingen.

Kommitten diskuterar i ett kapitel andra möjliga sätt att ytterligare styrka public
service oberoende, exempelvis genom att sändningstillstånden för de tre
programföretagen ska gälla i åtta år. Också detta förslag vill vi tillstyrka.

På uppdrag av Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet,
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