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Sammanfattning
Förslaget till ny finansiering

SVT bedömer att det är av stor vikt att tv-avg ifte n moderni se ras oc h gö rs tek nikneutral och
till styrker utre dnin ge ns förs lag om ny fina nsiering av publi c se rvice ge nom en publi c service
avg ift so m tas ut på skattsede ln.
SVT bejaka r ut redn ingens förs lag att de insamlade med len specialdestineras till publi c servi ce
oc h inte blir en de l av årliga budge t fö rh andli nga r. Det är av största vikt att det är ett slutet
finan siering ssystem där det inte finns möjli gheter för politiker att styra inn ehållet i public
se rvice-verksa mhete n ge nom finansierin ge n.
SVT anser att det bästa hade va rit att fortsa tt ha RIKAB so m en fri ståe nde insa mlare av
avgiften. Detta hade bland ann at inn eburit en tydli ga re direkt kopplin g mellan avgiften och
publi c se rvice-verksa mh eten.

Alternativa söt t at t finansiera public service

SVT avvi sa r, li kso m utred nin gen, alla förslag om fin ansierin g av publi c se rvice över
statsbudg eten. då det skull e göra krafti ga in grepp på oberoendet. Om det li ggand e förslaget
inte skul le genom fö ras anse r SVT att man bör und ersö ka vida re en obli ga tori sk hushål lsavg ift
med RIKAB so m in sa mlare. Avg iften skull e va ra tek nikn eu tral. sä kra oberoendet oc h vara
effektiv. Kostn adern a fö r uppbörd en skulle kun na minskas oc h det skulle kräva begrän sade
ju steringar i nu vara nde avgi ftslag. SVT menar at t en sådan avgift är att fö redra framför en avgift
med teknikkopplin g.

A tgörder för stärkt oberoende

Hur en ny finansierin gsform påve rkar publi c se rvice- bolage ns oberoe nde är det ensk il t
viktig aste kriteri et när en bedömnin g ska ske av altern ati v. En ny fin ansieri ngsform bör inte
enbart inn ebära et t bevarat obe roe nde utan ett stärkt.
SVT bejakar att beslutet om mede lstill de lnin g ske r fö r hela peri oden oc h att bes lutet om den
årli ga tilld el nin ge n är av administrativ ka raktär. SVT se r en fl erårig mede lstillde lning som en
förutsä ttnin g för att stöd ja mode llen med en fi nansie rin g med avg ift på skattsed eln.
SVT bejakar fö rslaget att publ ic se rvice -avg iften enbart ska fin ansiera prog rambolagens
verksamhet. Det är en cent ral obero end efråga . Medlen till pu bli c se rvice bör inte heller
öronmärka s fö r vidareslussni ng til l andra verksa mh ete r eller riktas mot sä rskild a
prog ramkatego ri er.
SVT beja kar fö rslaget om förläng da tillståndspe ri ode r, att t illståndsperi ode rn a blir åtta år långa
oc h att detta skrivs in i radio- och tv-lagen. SVT anse r dä remot att det första t illst åndet bö r bli
tio år fö r att un dvika att t illståndsprocessen bedrivs samtid igt som valbevak ni nge n. Om nästa
sä ndnin gst illstånd blir sex år har i praktiken inge n fö rl ängn ing sket t.
Med en i dag tämli ge n detaljerad årl ig granskn in g av ve rksa mh eten blir en halvtid söve rsy n
öve rfl ödi g. Däremot be hövs det fi nnas ventiler i systemet som inn ebär att både ekonomi ska
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oc h andra villkor kan ändras om drasti ska förä ndrin ga r i omvä rld en påkallar det. Villkoren bör
bara kunn a ändras om de in gående pa rtern a är öve rens.
SVT bejakar utred nin ge ns förslag om att aktiva riksdagsledamöter. statsråd oc h anst älld a i
Rege rin gskansl iet in te får ingå i Förval tningsstiftelsens styre lse. Vi de lar äve n analyse n att
prog ramfö retage ns bolagso rdn inga r bö r änd ras fö r att samma regler ska gä lla för bolage ns
styrelse r.
SVT bejakar att grun d lagsskydd av publi c se rvices ex iste ns. oberoe nd e oc h fin ansiering utred s i
den komm ande Medi eg rund lagsutre dnin ge n. liksom ändrin ga r av ri ksdage ns beslutsfo rm er.

SVT: s kommentarer t ill enskilda kapite l

Kapitel 2
Bedömning: Begreppet pu bli c se rvice bör anvä ndas för at t beteck na den verksa mh et som
bedri vs av SR SVT oc h UR oc h fin ansie ras med allmänn a medel. Publi c se rvice är en
dem okrati sk kollek ti v nytti ghet so m är ti ll ga gn för hela sa mh ället. Alla medborga re bör därför
va ra med oc h bidra t ill finansierin gen av ve rksa mh et en.

Begreppet publi c se rvice används brett i sa mh ället fö r att betec kn a ve rksamh eten vid SVT. SR
och UR. Det använ ds av fo rsk ning en oc h vi uppfattar att det finn s en god först åelse hos
all mänh eten för vad det inn ebä r. Beg reppet omfatta r så dana aspekter so m en särskild reg lering
med ett särskil t uppdrag beståe nde av et t antal föru tsä ttnin ga r. en sä rskil d fin ansiering oc h att
verksa mh eten bedrivs av vissa utpe kade in stit ut ioner. De t beskrive r en ve rksa mh et som ska
rikta sig ti ll hela publi ke n oc h leva upp till ett st ort antal krav. från tillgä ngli ghet för
funkti onshindrade. mångfald oc h sve ri gespeg lin g till sä rskil d sä ndnin gssä kerh et oc h beredskap
oc h inte mi nst sak li ghet oc h opa rti skh et. Det kan jämfö ra s med det mindre anvä ndbara
uttrycket "offentligt finansierade medi er" so m bara hänvisa r till hur fin ansiering en sker.
SVT delar därfö r utred nin ge ns bedö mnin g at t begreppet pu bli c se rvice bör anvä ndas för att
be teckna ve rksam hete n.
Utredn ing en skri ver på sidan 46 att uttryc ket pu bli c se rvice anvä nd s fö r att betec kn a den
ve rksa mh et so m SR SVT och UR bed ri ve r oc h so m finansie ras av allmänn a mede l. "Detta sko
inte tolkas som att all ve rksamhet som program fö retagen bedriver per definition är public
service ". SVT menar att de n ve rksa mh et so m bedrivs fö r att uppfylla pub li c se rvice-uppdra get
(so m defini eras i sä ndnin gstillstånde t) är publi c se rvice. Sid ove rksa mh eten. so m fö rsä ljning av
rätti ghet er. uth yrnin g av rekvisita oc h kosty m, kan tro li gtvis inte ses som publi c se rvi ce.
Sidove rksa mh eten bidrar dock till en effekti v oc h ansva rsfull hante rin g av li ce nsmedlen.
SVT de lar utred ni nge ns resonemang gäl lande vikten av pub li c serv ice och att alla medbo rga re
bör bidra till fina nsieri ngen av verksamhe ten. Enli gt fo rskni ngen (bland anna t Ken New t on,
Hoogh e & Jacobs) leder ett starkt pu blic se rvice till hög re till it t ill bå de medmän ni skor oc h
sa mh ällsinsti tutioner oc h mer vä linforme rade med borgare som de ltar i hög re utsträck nin g i
demo krati ska processe r. Det bidrar t il l medie mång falde n oc h sporrar alla med ier att bli
bä ttre. Sa mma ntaget gagnas hela sa mhäl let av pu blic se rvice och SVT anse r att det då oc kså
är rimli gt att alla med borgare bidrar till finans ieri ngen. Det är också rättv isare än dagens syst em
då en allt min dre grupp betalar för denna kol lektiva nyt tighet.

3

Kap ite l 3
SVT delar i st ort ut re dni ngens analys av dage ns medie utvec klin g. De t är vä rt att notera att
radi o- oc h tv-avg iften med åren bli vit en al lt mindre and el av hushållens medi eutgifter. I
undersö kning en Hushållens medieutgifte r 201 7 gjord av Institutet fö r rekla m- oc h med iestudi er
(IRM) framgå r att hus hållens med ieutg ifte r ökat med ci rka 20 proce nt seda n 20 14.
Accesskostn ader för at t få til lgång ti ll med ia oc h fö r att ko mmuni cera utgö r näst an 40 proce nt
av utgiftern a, men de t är kostnaderna fö r st ream in gtjä nst er fö r film/tv so m öka r kraftiga st. A r
20 14 utgjord e radi o- oc h tv-avg iften 1 2 proce nt av hushållens sa mlade medi eutgifter, men
detta har sjun kit t ill cirka 10 proce nt 20 17. Tot alt utgör publi c service i dag ca 8 proce nt av den
svenska med iee konomin (hu shållens medi eutg ifter+ medi ebolagen s reklamintäkter).
Som konstat eras i utrednin ge n blir intern et en allt viktig are di st ri bu ti onsfo rm av publi c service
inneh åll. En stor de l av befo lknin gen har reda n i dag till gå ng till så pass bra bredband att de kan
t a emot publi c se rvice -inn ehå ll. oc h i dag är de t mer än en miljo n. snart en oc h en halv miljon,
medborg are so m t ar del av SVT me n enbart online. Öve r 99,99 % av alla hushåll i Sverige hade
tillg ång till fas t bredband via mobi lnät et 201 6. enli gt PTS. Antalet hushåll med tillg ång ti ll fast
bredb and via trådbundn a accesst ek niker (fiber. ka bel-tv oc h xDS L) va r i oktob er 2016 98,2 %.
SVT bedöm er att det krävs cirka 2 Mbit/s i ned länk för att få godtag bar kva litet på rörlig bild på
en mindre skärm . Utvecklin ge n på om rå det går dessutom snabbt oc h rege ring ens målsä ttning
enligt Bredband sstrateg in är att 95 proce nt av alla fö ret ag oc h hushåll har tillg ång till bredband
om 100 Mbit/s till 20 20. Om målet nås kommer näst an alla sve nskar ha tillg ång till snabbt
bredband till nästa till stå ndsperiod inleds.

Kapitel 6 - vägva l fö r fi nansierin gen av publ ic service
6.1 Bedömning: Nuva rande radi o- oc h tv-avg ift bör ersä ttas med en ny uppbö rd smodell so m är
lång siktigt st abil, leg iti m och vä rnar publi c se rvice -ve rksa mhet ens oberoe nd e.
SVT delar ut rednin ge ns analys om at t nuva rande radi o- oc h tv-avg ift behöve r ersä tta s
omg åe nde med en ny upp börds mode ll. Det minska nd e antalet hu shåll med tv-mottagare och
medi eutvec klin ge n med allt mer tittand e onlin e gö r att det nuva rand e fin ansiering ssystemet är
ohållbart på sikt. En ny up pbörd smodell behöve r va ra tek nikneutral. långs ikti gt hållbar, effektiv
oc h vä rn a publi c se rvice-b olage ns obe roe nde. Det vill säga at t den är modern oc h följe r
medi eutvec klin ge n. att syst emet håller öve r ti d även vid förändrin gar i den po litiska makt en. att
den är so lida risk, leg itim oc h effekt iv oc h acce pte ras brett av medborga rn a.
Riksdagen bör enli gt SVT självfallet ta till fä llet i akt oc h infö ra en ny mode ll so m inte enb art
beva rar oberoe nd et från den po liti ska mak t en. uta n stä rke r det.

6.3 Bedömning: Oavse t t vi lket av de ak tu ella alte rn ati ve n so m vä lj s fö r utfo rmnin ge n av
uppbörds mode llen ko mmer de n at t betraktas so m en skatt.
SVT har inget at t invända mot utredn ingens analys om att oavsett utform ni ng ko mmer
upp börd smodel len att bet raktas. bland annat i statisti ska sa mman hang, so m en skatt. Vi
bed ömer doc k att det inte är avgöra nde om den klassifi ce ras som en ska t t el ler en avg ift. Det är
av stö rre vikt hu r mode llen faktisk t utfo rm as oc h hur sepa rati onen frå n sta t sbud geten
ga ranteras. oc kså öve r t id .
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I 6.4 Bedömning : Den nya uppbö rdsmode llen bö r benä mnas pub lic se rvice-avg ift.
SVT bejakar att den nya modellen kal las publ ic service-avg ift. Det gö r det tydli gt för
avg iftsbetalarn a vil ken verksam het pe nga rn a gå r till.

Kap ite l 7 - förslag till uppbördsmodell
7.1. En individuell publi c se rvi ce -avgift
Förslag: En in dividue ll public service-avg ift infö rs oc h ersätte r den nuva rande rad io- oc h t v
avg iften . Avg iften reg leras i en ny lag om fi nansierin g av publi c se rvice. Publi c servi ce-avgiften
ska betalas av alla som är obeg ränsa t skattskyldi ga, har en beska ttnin gs bar fö rvä rvsinkom st
oc h so m fyllt 18 år vid beska ttnin gså rets in gå ng. Avg iften ska beta las med 1 procent av den
beskattnin gsbara fö rvä rvsinko msten, upp till en inkoms t so m motsva rar 2,1 27 gång er
inkomstb asbeloppet fö r beskattnin gså ret. Avg iften ska beta las t. o. m. det år de n avgiftsskyldig e
av lid er. Skatteverket ska sköta uppbö rde n. Bestämm else r om fö rfarande t vid uttag av publi c
se rvi ce-avg ift in fö rs i ska ttefö rfa rande lagen.
SVT bejakar fö rslage t om en in dividu ell publi c se rvice-av gift so m tas ut öve r skatten utifrån den
beskattnin gsbara förvä rvsin ko msten.
För att få en stabil fin ansierin g är det av sto r vikt att avg iften ko pplas t ill ett mått som inte har
stora svängnin ga r. Inkomstb as beloppet. so m har haft en stab il uppräknin g und er lång tid, verkar
uppfylla detta. Ti llsa mmans med en öknin g av antalet avg iftsskyl diga inn ebär det att det blir en
stabil uppräknin g av avg iftsmedlen oc h de kan utveck las i ta kt med den allmänn a kostn ads
oc h inflati onsutvec klin ge n. Om up präk nin g inte sker komm er avg iftsmed len att urh olkas.
Vid en betydande minsk ni ng av anta let avg ifts pli ktiga kan det fö rstås fo rtfa rand e bli obalans
mellan de medel so m sam lats in oc h de mede l som beslutats ska gå till publi c se rvice-bolagen.
Det är därför vä lkommet att be räknin gsg runde n ka n rev ide ras vid be hov.
Att avg iften blir tek nikneut ral bidrar oc kså till stab ilitet efterso m utform nin ge n av avg iften inte
behöve r uppd ateras i takt med teknikutveckl ingen.
SVT anse r att det är posit ivt att kostn ade n fö r in sam lin ge n minskar. Kostn aden bör doc k inte
va ra de n mest avgö rande fakto rn fö r att vä lj a ve m so m ska stå för up pbö rde n, utan detta måste
sättas i relati on ti ll vad som är bäst fö r att trygga oberoende t. SVT anser att det bäs ta hade varit
att fo rtsa tt ha RIKAB som en fri ståe nde insa mla re av avg iften. Detta hade bland ann at inn eburit
en tydlig are direkt ko pplin g me llan avg ifte n oc h pub li c se rvice-ve rksam heten. Om en
ob lig atori sk avg ift hade infö rts dä r RIKAB fo rtsa tt stått fö r insaml inge n av med len so m en
obe roe nd ega rant hade de admini stra ti va kostn adern a fort fa rande kunna t sänkas betydli gt
jämfö rt med dagens system.
Utifrån den mode ll som fö reslås är det logisk t att avg iften tas ut på indi vidnivå . Med en annan
fo rm av up pbördsmodell hade det kun nat va ra rim li gt att ta ut avg iften pe r hushåll i stället.

7.2 Föret ag och andra ju ridi ska person er
!Bedömning: före tag och andra jurid iska personer bör inte om fattas av avg iftsskyldighe tenl

SVT har inga invä ndn inga r mot utredn ingens bedöm ni ng att fö retag och andra juridi ska
pe rso ner inte bö r omfattas av avg iftsskyldighet. Det gå r att argu mentera fö r att även fö ret ag
ska betala: äve n de drar nytta av att det fin ns publi c se rvice-ve rksamhet. so m bl a granska r
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korruption etc. och även företag betalar andra former av skatter och avgifter som bidrar till
gemensamma ändamål. SVT ser dock inte frågan som avgörande för en ny modell.

7.3 Överföring och förvaltning av avgiftsmedlen
Förslag: De avgiftsmede l som Skatteverket får in ska redovisas mot inkomsttitel på
inkomstsidan i statens budget och placeras på ett räntebärande konto i Riksgäldsko ntoret
(publi c service-kontot). Preliminära avg iftsmedel ska föras över till kontot en ligt de principer
som gäl ler för systemet med preliminärskatt. Kammarkol legiet ska förvalta kontot och betala ut
medlen till programföretagen i en li ghet med riksdagens beslut. Kammarko llegiet ansva ra r
också för redovisning och prognoser för kontot.

SVT bejakar utredning ens förslag. Det är av stö rsta vikt att de in sa mlade medlen
specialdestineras till pub li c se rvi ce och inte blir en del av årliga budgetförhandlingar. Det måste
vara ett slutet fin ansieringssystem där det inte finn s möj ligheter för politiker att styra innehållet
i public se rvice-verksamheten geno m fin ansiering en. Det är helt avgö rande för att public
se rvi ce ska kunna verka oberoende från den politiska makten.
Utredningen skriver "Kammarkollegiet ska ansvara för förvaltningen av avgiftsmedlen på public
service-kontot i Riksgöldskontoret. I förvaltningen ingår ett ansvar för redovisning och prognoser
för kontot, vilket innefattar en bedömning av kontots intöktsutveckling på kort och lång sikt" (s
122). Det kan vara lämpligt att Kammarkollegiets prognoser även delas med public service
bolagen .
SVT välkomna r att en kred it kan kopplas till kontot vid behov. Det är dock rimli gt att avg iften
tas ut på ett sådant sätt att risken minimeras för att kontot hamna r i oba lans och att det behövs
en kred it som skapar extra kostnader i form av räntor.
SVT vill poängtera att det finns ett antal praktiska frågor som behöver lösas kring
öve rlämn in gen mellan RIKAB oc h Kammarko lleg iet (se vidare neda n under 7.4).

7.4 RlKAB:s verksamhet
Förslag: Statens avtal med RIKAB ska sägas upp.
Bedömning: Avtalet mellan staten och RIKAB från 1997 bör upphöra att gäl la den 31 mars
20 19 och avtalet från 1989 den 31 december 2019. Detta innebär att bolaget avvecklas den
31 december 2019. Under tiden fram ti ll dess bö r RIKAB fortsatt bedriva delar av den
nuvarande ve rksamheten och in formera allm änheten om det nya finansieringssystemet.
Programföretagen bör lämna en bedömning till rege rin gen av kostnaderna för RIKAB:s
verksamhet under 2019.
SVT bedöme r att datumen för uppsägning av avtalen är korrekta och rimliga. Vi sakna r dock
detaljer kring bland annat hur överlämn ing till Kammarkollegiet är tänkt att ske. hur datasystem
ska hanteras och vilket ansvar RIKAB har för informationen om den nya finansieringen. Detta
behöver lösas praktiskt mellan RIKAB. Kammarkollegiet och Skatteverket. Det är enbart
Skatteverket som kan svara på en stor del av de frågor som allmänheten kan ha om det nya
syste met. Ansvaret för att informera om den nya finans ierin gen måste därfö r delas med
Skatteverket.
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Den 1 mars 20 18 ska prog rambo lage n lämna in budgetund erlag, vilket omfattar oc kså RIKAB :s
kost na der fö r ko mm ande år. I detta unde rl ag ka n bolage n ba ra gö ra bedömnin gar utifrån det
befintli ga fin ansierin gssyste met. En bedöm nin g av kostn ade rn a fö r RIKAB:s ve rksa mh et und er
2019, eller när ett nytt finansieri ngssystem ka n in föras. be höver gö ras i sä rskild ordnin g utanfö r
de årli ga budgetun de rl agen. nä r mer detaljer om det fö reslag na sys temet är känd a. Det komm er
öve r lag finn as ett st ort be hov av dialog me ll an RIKAB. pu bli c se rvice -bo lagen oc h st at en infö r
ett byt e av fin ansierin gssystem krin g hur ol ika praktiska frågo r ska hanteras.
Utrednin ge n besk ri ve r in te hur un de rsko t te t på rundrad ioko nto t ska han t eras. men detta bör
självfallet rä kn as in vid planerin ge n av de n nya fin ansierin gsmode llen. So m rege rin ge n skri ve r i
budg etpropositi onen 20 17 är undersko ttet ett resultat av att antalet tv-hushåll min skar, att
kompensa ti onen fö r 700-ba nd sbes lutet t ogs från li ce nsmedlen utan efterföljand e t illförsel av
medel från frekve nsa ukti oner. oc h att högsta fö rva ltn in gsrätte ns dom visa de att
intern etuppkop plade appa rater in t e omfattades av tv-avgiften då lage n va r fö r ot ydli gt
formul erad sa mt i viss mån besluten att inte höja tv-avgiften und er ett anta l år. Det är så ledes
inte publi c se rvice -b olage n so m ge nom sin ve rksa mh et orsa kat unde rskotten.

7.5 Kommitten s bedömning av en individu ell public servic e-avgift
Bedömning: En individu ell publi c se rvice-avg ift enli gt kommi t tens fö rslag är långsiktigt stabil.
legitim och vä rn ar publi c se rviceve rksa mh eten s obero end e.

SVT bedömer att utrednin ge ns analys är i huvud sak ko rrekt. med rese rva ti on för synpunkter
som förs fram gä lland e oberoend efö rslage n i ka pitel 9 oc h 10. SVT:s bedömning utgår också
från att fö rslage n so m läggs i ut rednin ge ns slutbetänkand e li gge r i linje med det so m förts fram
i detta betänkand e.
Det är rimli gt att så stor de l som möj ligt av de fö rslag fö r stärk t oberoende so m här har lagts
bes lu tas om sam tidi gt som fö rslage t til l ny finansierin g.
SVT anse r att riksdage n borde ta tillfäll et i akt oc h snarast efte r in fö rand et av en ny
fin ansierin gslösning också lösa den utest åe nd e frågan om momskompensa t ion.

Kap it el 8 - andra sätt att utforma public service-avgiften
SVT delar till sto r del utred nin ge ns ana lys av altern ati va sätt att fin ansiera publi c se rvice på.
Analyse n är dock relativt hårdrage n oc h utre dnin ge n ve rkar ha fok use rat på att t a fram de
nega ti va aspektern a av de alte rn ativa finansierin gssä t te n. Det framgå r inte om utrednin ge n har
viktat va rj e mode lls fö rde lar oc h nac kde lar mot va randra. Exe mpelvis ka n vissa
oberoe ndeaspekte r i en model l väga så tungt att det t rots vissa nackde lar änd å är en
finansierin g att fö red ra. Gene rellt anse r SVT at t ut redn ingen unde rska ttar de förde lar ur ett
obe roend eperspe kti v som fl era av mode llerna har.
SVT bejakar det fö rslag som har lagts fram om en individuell avgift som tas öve r skatte n. Om
detta av någo n an led ni ng inte sk ulle genomföras är den ob li gatoriska hushå llsavg iften me d
RIKA B so m insam lare ett rim li gt alterna ti v att und ersöka vidare. Fö rslage t har mång a
fö rtjänst er. Avgi ften sku lle vara tek ni kneutra l. sä kra oberoendet och va ra effektiv. Kost nad ern a
fö r up pbö rde n sku lle kunna mins kas och det sk ulle kräva beg ränsade justeringar i nuva rand e
avg iftslag.
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SVT mena r at t en sådan avg ift är att fö red ra framfö r en avg ift med tekn ikkopp ling, då den
oblig atori ska hushållsavg iften bättre sva rar mot de kri te ri er so m vi tror är vi ktiga att avg iften
uppfyller - sä rskilt långsikti ghet. effekti vitet oc h leg itimitet. SVT avv isa r, li kso m utredningen, alla
förslag om finan sierin g av publ ic service öve r statsbudg eten, då det skull e göra kraftiga ingrepp
på oberoendet.

Kap itel 9 - förstärkning av oberoendet genom medelstilldelningen
9 .1 Ett beslut om medelstilldelning för hela tillstånd sperioden

Förslag: Det ska av de n nya avg iftslage n framgå att ri ksda gen bes lutar om til ldelning av
avg iftsmed el t ill prog ramföretagen. Bes lutet om tilld elning ska omfatta storl eken på
mede lsti llde lningen. Bes lutet ska fattas inför va rj e tillstånd speriod oc h avse hela
til lstånd sperioden. Den bes lutade tilldelning en fastställs i årlig a beslut av riksdagen. De årliga
besluten utgör end ast ett ve rkställand e av bes lutet om medelstilld elnin g som avser hela
tillstånd speri ode n. Någon omprövnin g av be loppe ns sto rl ek ska inte gö ras i de årlig a besluten.
Med utg ång spunk t i riksdagens beslu t om medelstill de lnin g beslu tar rege rin ge n om villkoren
för användning en av avg iftsmedlen fö r hela tillstånd spe ri oden.
Bedömn ing: I stället fö r de årl iga bud ge tund erl agen bör programföretage n lämn a in ett
fördjup at und erl ag om ve rksa mh eten till rege ring en in fö r va rj e till stånd speri od.

SVT bejakar att beslutet om medelstillde lning sker för hela period en oc h att beslutet om den
årliga tilldelningen är av ad mini strati v karaktär. SVT se r detta som en förutsä ttning för att stödja
den föreslagna modellen. SVT vä lkomnar att denna ordning slås fast i lag. SVT delar
utredningen s bedömni ng att detta stärker bolagens obe roend e, då mede lsti lld elningen inte lika
enkelt kan ökas eller minskas.
Med tanke på att mede lstilldelnin ge n med detta fö rslag sträc ker sig öve r flera va l är det av vikt
att dessa beslut base ras på breda politi ska öve renskommelse r.
Utredning en skriver att"(...) kos tnader med anlednin g av extraordinära händelser borde kunna
hanteras inom rom en fö r översynen av programföretagens uppdrog och ekonomiska
förutsättningar efter halva tillståndsperioden. Frågor om extra medelstillde lning bör hanteras
restriktivt." (s 147). Detta exem plifi eras med 700-band sbes lutet där SVT oc h UR fi ck mede l för
att tä cka de merkos tn ader so m uppstod med anlednin g av mi grerin ge n frå n 700-band et.
SVT anse r att exemp let är orimli gt. Tvä rto m bö r ett sys tem kunn a kompe nse ra fö r just den
typen av ex tern a händ else r so m plöts li gt har en snabb påve rkan på publi c se rvi ce. Beslutet
fattades helt utanför processe r so m rör publi c se rvice. Äve n fortsättning svis bör beslut oc h
omständigheter so m publi c se rvice -bolagen inte ka n råda över och so m medför omfattande
ex tra kostn ader fö r bo lage n ersä ttas utanfö r den ordi narie tilld elningen. Exempelvis beslut so m
fa ttas fö r att gy nn a en ann an bra nsch. i det fallet mob ilin dustrin. Om inte sku ll e detta kunna
leda till stor osäke rh et och omfa tta nd e ekono mi ska prob lem för bo lagen.
Det finn s en svårig het med att extra tillde lningar med anledni ng av extrao rdinä ra händelse r
enbart kan hante ras inom halvtidsöve rsynen. Med läng re tillståndsperiode r ka n det då dröj a fyra
år innan beslut kan ve rkstäl las om det kräve r att pu blic se rvice ersätts fö r det. Det kan skapa
problem för både publi c serv ice oc h andra bra nsc her oc h aktörer. Det finn s dä rför beh ov av
någo n typ av ve nti l där mer brådskande frågo r om ekonomi oc h styrnin g kan hanteras.
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Ändrin ga r bör enbart kunn a ge nomfö ras om både riksdag oc h publi c se rvice-bo lagen är
öve rens.
SVT bejakar dä remot den prin cipiella ta nken om att äskande n för ordi nari e ve rksa mh et en
hanteras in om t illstå nd sprocesse n.
Utrednin ge n skrive r att "Programföretagen bör i stället lämna in fördj upade underlag till
regeringen inför varje ny tillståndsperiod. Dessa kon innehålla en sammanfa ttande
resultatanalys somt förslog till inriktning och utveckling av ve rksamheten fö r den period
underlaget avser. I resultotonolyse n sko ve rksam heten utvärde ras och redovisas i fö rh ållande till
det uppdrog som programföretagen hor haft." (s 146 ). Det fra mgår inte av utredningen när
programbo lage n ska börj a sk icka in dessa fördjup ade und erl ag, om det börj ar gälla redan inför
komm and e sä ndnin gstill st ånd eller nästn ästa . Av både prakti ska skä l och oberoendeskäl finn s
det anledning att inte ställa krav på att dessa und erl ag blir allt för detaljerade, framför allt
gälland e beskri vning ar av inriktnin g oc h utvecklin g. Und er de se naste ti o åren har
medielandskapet och medi ea nvä ndning en omva ndlats och den tekni ska utvec klingen ha r varit
snabb. Det är troligt att vi komm er se sto ra förändring ar även framöve r. Att då göra detalj erade
prognose r om inriktnin g oc h hur ve rk sa mh et en ska utvec kl as öve r en åttaå rsperi od är av
först åe lig a skäl va nskli gt. Allt för detaljerade und erlag kan äve n va ra problemati skt ur
oberoe nd esy npun kt. Det är av stor vikt att dessa fö rdjup ade und erla g inte blir ett sätt att
detalj styra föret agen genom att exe mpelvis säga ja eller nej till enskild a publi cisti ska projekt.
9.2 Förtydligande om vad avgiftsmedlen får använda s till
Förslag : Publi c se rvice-avgiften ska enbart fin ansiera publi c se rvice-ve rksa mhet och
verksa mh et so m är direkt anknuten till den. Detta ska framgå av den nya avgiftslagen.
Kostn ader fö r uppbörd en av avgiften oc h förva ltning en av avgiftsmedlen ska finan sieras vi a
anslag på utgiftssid an i staten s bud get. Äve n den ve rksa mhet in om My ndi gheten för press,
radio och tv so m fin ansieras ge nom nuva rande radio- oc h tv-avg ift ska i fortsä ttning en
fin ansieras ge nom anslag.
Bedömning : Den verksa mh et va rs kostnade r ska täckas med avg iftsmede l bör framg å av
avgiftslagen.

SVT bejakar förslaget att publi c se rvice-avg ifte n enb art ska fin ansiera pu bli c se rvice-bolagen s
verksamhet. Även detta är en åt gä rd so m st ärke r obe roe nd et. Det gö r det oc kså tydligt fö r
avgiftsbetalarn a va d penga rn a fakti skt går till. Kostn ader för myndigh etern as hantering av
avgiftsmedel oc h gra nsknin g av ve rksa mh et en bör därfö r planeras inom st at sbudg eten. Vi
avstyrker utredning ens altern ativa förs lag om att kostnadern a för Skatteve rkets,
Kammarkolleg iets oc h Gransk nin gsnäm nde ns arb et e finansieras med avgi fts mede l.
Medlen til l pu blic se rvice bör inte heller öronmä rk as fö r vida res lu ss nin g t ill andra ve rksa mheter,
exempelvis Sve nska Filminstitutet eller pri va ta föret ag som sa kn ar den helh et av krav oc h
skyldi ghet er so m pu bli c se rvice-uppdraget innebär. Det har exa kt sam ma effekt: Ko pplin ge n
mellan publi c se rvice -avgi ften oc h va d med len gå r ti ll fö rsvagas. Det ska par en uppleve lse att
publi ke n får min dre fö r pe nga rn a än vad so m fak tiskt är fa llet. Inte minst ska par det en
möjli ghet fö r en regerin g att "flytt a in sta tsbu dgete n i pub lic se rvice" och ställa publi c servi ce
ve rksa mhete n mot andra verksa mhet er, vilket är prob lematiskt ur ett oberoe ndeperspekt iv.
Medlen bö r inte heller öronmärkas t ill spec ifika programka tegorie r el ler ann an ve rksa mh et in om
SVT, som utred nin gen skri ver under punkt 9.2.
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Ut rednin ge n skri ve r att"( ...) avgifte n sko också fin ansiera ve rksamhet som direkt anknyter till
detta uppdrog, vilket bio är sådan verksamhet som ko n bestå i att anvä nda andra medier för att
komplettera och stärka kä rn verks amhete n, tex ve rksa mhet på intern et." (s 150 ).
Kärn ve rksa mh eten utgö rs av att prod ucera oc h sända tv-progra m ti ll all mä nh ete n. SVT menar
att kärn ve rk sam hete n utöver sänd nin ga r i broadcast också omfatta r sä ndning av hela kanaler
på we bbe n, Play-tj änster, exklusiva prog ram so m li gge r till gä ngli ga on de mand oc h
direkt sä ndnin g öve r interne t av enstaka evene mang. Ve rksa mhet so m stödjer
kärn verksam hete n oc h inte är sid ove rksa mhet räkn as so m ko mplettera nd e.

Kapitel 1 0 - Ytte rl igare förs lag för att stärka oberoendet
10.1 Längden på kommande till stånd sperioder
Förslag: En ny bestämmelse införs i radi o- oc h tv-lage n (20 10:696 ) med inn ebörden att
sä ndning still stånd en fö r fö retag va rs ve rksa mh et fin ansieras med publi c se rvice -avgift ska gälla
för åtta år. För att anpassa till stånd speri odern a till riksdagens mandatperiod er ska
bestämmelsen träda i kraft den 1 januari 2025. Det inn ebär att åttaå ri ga sä ndning stillstånd kan
börja gälla 202 6.
Bedömning: Det bör göras en öve rsyn av prog ram föret agens uppdrag oc h ekonomi ska
förutsättnin ga r efter halva tillstå nd sperioden.

Längre tillståndsperioder bör införas redan 2020, och inte från 2026

SVT bejakar förslaget om att tillstånd speri odern a blir min st åtta år lång a oc h att detta skrivs in i
radi o- oc h tv-la ge n. Förlängd a tillstånds peri oder är en mycket vikti g del i ett stärkt oberoende.
Utredning en förefaller utgå från ett sexå ri gt sä ndnin gstil lstånd 20 20- 2025 och därefter
åttaå riga til lstånd spe ri oder. Det finn s doc k in ga ga ranti er fö r att ett sexå ri gt sä ndning still stånd
följ s av ett längre utan en ny ri ksdag ka n naturli gtvis ändra längden på kommand e
tillstånd speri oder. SVT anser att de längre tillstånd speri odern a bör in fö ras redan 2020 oc h att
det fö rsta tillstånd et blir t io år. Därefter fortsä tter det med åttaå ri ga tillstånd, i enlighet med
utredning ens fö rslag.
Utredning en föreslår att denn a lag avsee nd e til lstånd speri odens längd ska träda i kraft fö rst 1
janu ari 2025. Detta kan skapa en osäke rh et oc h min ska fö rutseba rheten fö r fö retage ts
verksa mhetsplanering . SVT föreslår därfö r at t lagä ndrin ge n i sin helh et träder i kraft den 1
janu ari 2019. Öve rgå ngsbestämmelse rn a ka n då slå fast att ti llstån d att sä nd a tv oc h sökba r
tex t-tv respektive ljudradi o som medde lats av rege rin gen med stöd av rad io- oc h TV-l agen
(2010:696 ) ska gä lla även fo rtsätt nin gsvis. Vid are klargö rs i öve rgå ngsbestämmelse n att
tillstånd att sä nd a tv oc h sö kb ar text-tv respekt ive lju dradi o so m medd elas av re ge ringen enli gt
4 kap. 3 § oc h 11 kap. 1 § fö rsta st ycke t fö rsta menin ge n fö rsta gå nge n efter lagens
ikraftträdand e ska gä ll a för, som SVT fö reslår, ti o år.

Förändring av YG L och eventuell komp letterande reglerin gsform från 2023.

Utrednin ge n skri ver att "En lagreglerin g av sändn ings tillståndens giltighetstid fr.o. m. 2026 enligt
kommittens förslog bör inte hindra ändringar ov tillstånds villko ren och villko ren för
an vändningen av ovg iftsmedlen under nästa tillståndsperiod, om en ändrin g av YG L möjliggör en
övergrip ande reglerin g som omfattar hela public service -verksamheten. " (s 157 ). Om det sker en
ändrin g av YG L so m möjli ggör fö r SVT at t få en reg lering onl ine som motsva rar det so m gä ller
för markn ätet, är det vä lkom met om detta kan in fö ras unde r pågåe nde ti llståndsperi od.
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Eftersom onl ineuppd raget enl igt SVT:s menin g i allt väse nt lig t bör speg la det som gäller fö r
marknät et bö r detta va ra möjligt.

Holvtidsöversynen

Utrednin ge n sk ri ver att en översyn av up pdrag oc h eko nom iska förutsä tt nin gar ska göras efter
halva tillståndsperi oden. Unde r nuvara nde ti llståndspe ri od oc h fö regåe nde har det funnits en
oklarh et krin g va d halvtid savstäm nin ge n ska innehålla oc h va d de n syftar till. SVT anse r att det
är lämpli ga re att halvti dsöve rsynen avskaffas. Med sexå rig a tillstånd spe ri oder är nyttan sä rskilt
begränsad, efterso m ändring ar ka n implemente ras först när det är något år eller två kva r av
t illstånd et. Ungefä r sa mt idi gt inleds äve n utrednin ge n in fö r kommand e tillstånd.
SVT anse r att lämpli ga re än en spec ifi k halvti dsöve rsy n är en "ve ntil" (se även ova n und er 9.1)
som skilj er sig i fun kti on från halvtid söve rsy nen. Ge nom de n kan vissa frågor hanteras under
pågåe nde tillstånd speriod, så läng e de releva nta partern a är överens.
Förändring arn a kan gälla enskildh eter i uppdraget, men även fin ansie rin ge n. SVT bejakar att
mede lstilldelningen li gge r fast över till stå nd speriod en oc h bolage n beh öve r hantera
kostn adsökn ingar oc h ompri ori te rin ga r i ut bud et inom denn a, men om det skulle uppst å
extraordinära händ elser so m är utanfö r publi c se rvice -bo lage ns ko ntroll kan fin ansieringen
behöva justeras upp eller ne r. Detta skulle exe mpelvis kunn a va ra kostn ader kopplade t ill
di stributi onen so m i hög grad påve rkas av politi ska beslut oc h so m SVT, till skillnad från
komm ersiella aktörer, inte ka n avstå. SVT ka n exe mpelvis inte lämn a marknätet om
kostnadern a blir fö r höga.
Det bör även fortsä ttning svis gö ras en gransk ning av verksa mheten årlig en oc h en omfattande
ge nomlysning av publi c serv ice-bolage ns uppdrag in fö r va rj e ny tillståndsperi od. SVT se r inte,
mot bakgrund av dessa, att det be hövs en ext ra gransknin g un der halvtid söve rsyn en, i
synn erhet inte so m den årli ga gransk ninge n med ti den kommi t att bli detaljerad oc h
omfattand e.

10.2 Sammansättningen av styrelsen i Förvaltningsstiftelsen
Förslag : Den so m är ve rksa m so m riksdags ledamot får, i likh et med bl.a. ledamöter i regeringen
oc h anst älld a i Rege rin gskansli et. inte va ra st yre lseledamot i Förva ltnin gsstifte lse n för SR, SVT
oc h UR.
Bedömning : Det bö r slås fast i prog ramfö retage ns bolagso rdni nga r att ve rksa mma
riksdags ledamöte r inte får va ra ledamöter i prog ramfö retage ns st yrelse r.

SVT delar utredn in gens analys om att sti ftelse n bö r ha en fo rtsa t t pa rlame ntari sk förankrin g. Vi
bejakar också utred nin gens fö rslag om att aktiva riksdagsledamöte r, statsråd oc h anst älld a i
Rege rin gska nsli et inte får ingå i Förva ltn ingsstiftelsens st yrelse. En sådan ändrin g i
sti fte lsefö rordnandet sku lle stä rka publ ic se rvice-bo lage ns oberoende. SVT dela r analyse n att
ledamötern as mandatpe riod inte bö r förlängas t ill to lv år och at t riksdagspa rti ern a bör va ra mer
restri kti va med att nom inera sitta nde leda möte r fö r omva l. Utred ninge n bör äve n närm are
und ersöka vil ka åtgä rde r som ka n vidtas vid en po litise rin g av sti ft else n oc h på vilka grunder
oc h hur en leda mot ka n avsättas.
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Vi delar även ana lysen att programföretagens bolagsordningar bör ändras för att sa mma regler
ska gälla för bolagens styrelser. SVT uppmanar regeringen att godkänna att en sådan ändring i
bolagsordningen får göras. Det är värt att påpeka att praxis i dag är att styrelse ledamöter över
huvud taget inte är po li t iskt aktiva.
Utöve r dessa åtgä rd er gä lland e Förva ltnin gsstiftelse n bör utredningen även se öve r hur
tillsättningar och avsättningar för andra vikti ga organ. som Granskningsnämnden. gö rs liksom
åtgärd er so m kan vidtas vid en po liti sering av denna.

10.3 Vissa grundlagsfrågor
Grundlagsskydd för public se rvice

Utredning en sk ri ve r att en ändrin g som sku lle kunna stärka oberoendet fö r public se rvice är att
införa en grund lagsbestämm else so m reglerar ve rksam hetens existe ns. oberoe nde och
fin ansiering. Utredningen föres lår att hur en såda n bestämmelse utform as. va r den införs och
konse kve nse rna av ett eventue llt införand e kan utredas närmare av exe mpelvi s den
parlamentari ska kommitte med uppdrag att se över YGL so m regeringen har aviserat.
SVT bejakar att grundlagsskydd av public se rvi ces existens. obe roende och finan siering utreds i
den kommande Mediegrund lagsutredn in ge n. Detta bö r naturligt sam manfalla med att man tar
fram en likformig lösn ing för uppdraget online so m i broadcast. Ett såda nt grundlagsskydd får
dock inte leda till att publi c service -bolag utgör myndigh ete r eller blir myndighetsl ika .

Riksdagens beslutsfo rmer
En annan möjlighet kan va ra att införa ett krav på att riksda gens beslut om finan siering och
regl ering av public service-ve rksam hete n ska fattas med kvalificerad majoritet.
Riksdagens beslutsformer framgår av rege rin gsforme n. För att införa ett krav på kvalificerad
majoritet eller på beslut i grund lagsordning för public service behöver det så ledes gö ra s en
ändring av RF. vilket kommitten alltså inte kan föreslå.
SVT bejakar att den kommande Med ieg rundl agsutred ning en utrede r bes lutsformerna gäl lande
f inan sierin g och reglering av public se rvice. Beslut om avgöra nde villkor genom kvalificerad
majoritet eller likn ande åtgärde r kan va ra bra metode r att värna oberoendet oc h säkra en bred
parlamentarisk fö rankrin g om verksamhete n. men det kommer behöva utredas i sä rskild
ordning.

Kapitel 11 - ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Förslag: Den nya lagen om finansiering av pub li c service och fö ljd ändrin gar i andra laga r t räder

i kraft den 1 janua ri 2019. Vid samma tidpunkt upphävs den nu gä lland e lagen (1 989:41 ) om
finan sierin g av radio och TV i all mänhetens tjänst. Den upphävda lagen gä ller fortfarande i
fråga om ärenden som inletts hos Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB ) före den nya lagens
ikraftt rädande. När RIKAB avvecklats ska Kammarkol leg iet ta över de uppgifter som en ligt den
nuvarande avg iftslagen faller på bo laget. Ärenden som ännu inte slu tbeh and lats ska
överlämnas till Kammarkol legiet. Preliminära avg ifter ska beräknas en li gt sä rskilda
bestämme lser åren 2019 och 2020. Straffbestämme lser enl igt den nuvarande avg iftslagen ska
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inte tillämpas efter ikraftträdandet av den nya lagen. De nya bestämmelserna i radio - oc h tv
lagen (20 10:696 ) om tillståndsperiodernas längd träder i kraft den 1 januari 2025.
Gä llande ikraftträdande och uppsägning av avta l med RIKAB, se punkt 7.4.
SVT vä lkomnar ett snabbt införande av den nya uppbördsmodellen. Det är av sto r vikt eftersom
diskussione r om nya modeller kan minska betalningsviljan betydligt. Detta sku lle i sin tur leda
till ett större underskott på rundradiokontot.
SVT delar analyse n att det inte krävs ett godkännande av EU -kommissionen för ändri ng arn a av
fin ansieri ngssystemet.
Vad gä ller tillståndsperiodens längd, se vad som ovan anförts under kapitel 10.1.
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