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2010-10-28

Ku2010/1722/MFI

Sveriges Radio AB
105 10 Stockholm

Kulturdepartementet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio AB med rätt att
sända digital ljudradio

1 bilaga
Regeringen beslutar att sändningstillståndet för Sveriges Radio AB ska
kompletteras med rätt att sända digital ljudradio i enlighet med bilagan.
Villkoren har godtagits av Sveriges Radio AB i enlighet med 11 kap. 5 §
radio- och tv-lagen (2010:696).
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth
Niklas Karlendal

Kopia till
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB
Revisorerna
Post- och telestyrelsen
Myndigheten för radio och tv
Teracom AB
Finansdepartementet
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax

E-post: registrator@culture.ministry.se
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Bilaga
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio AB
Bakgrund

Den 17 december 2009 meddelade regeringen Sveriges Radio AB (SR)
tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844)
med rätt att sända rikstäckande ljudradio. Sändningstillståndet innebär
rätt att i hela landet samtidigt sända fyra program samt att – i likhet med
vad som sändes år 2009 – i Stockholm och Malmö samtidigt sända
ytterligare två respektive ett program. Tillståndet innebär också rätt att
sända ljudradioprogram avsedda för mottagning i utlandet. Att sända
rikstäckande program innebär rätt att dela upp sändningen i regionala
sändningar. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2013.
Tillståndet är förenat med villkoret att SR ska använda analog
utsändningsteknik. I det följande benämns detta tillstånd ”SR 20102013”.
Samma dag beslutade regeringen också om en komplettering av SR 20102013 med rätt att sända digital ljudradio. Tillståndet gäller fr.o.m. den 1
januari 2010 och till dess att regeringen har fattat beslut om den framtida
användningen av det frekvensutrymme som avsatts för digital ljudradio,
dock längst till och med den 31 december 2013.
Regeringen har vid två tidigare tillfällen beslutat om fördelning av
sändningsutrymme för digital ljudradio. Den 21 september 1995
beslutades att 60–75 procent av sändningsutrymmet i de regionala
frekvenserna i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdena skulle
upplåtas till privata programföretag. Återstoden av sändningsutrymmet i
de regionala frekvenserna samt sändningsutrymmet i den nationella
frekvensen i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdena fick
användas av SR och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Den 25 januari
1996 beslutades att digitala ljudradiosändningar också fick bedrivas i
Norrbottens län med samma förutsättningar som i beslutet den 21
september 1995.
Regeringen har i dag beslutat om sändningsutrymme för digital
kommersiell radio. Beslutet innebär att sändningsutrymme i band III
(174 – 240 MHz) motsvarande två frekvenslager i hela landet med
regional nedbrytbarhet i 34 områden får upplåtas för kommersiella
digitala radiosändningar som kräver tillstånd enligt radio- och tv-lagen
(2010:696). Regeringen upphäver samtidigt tidigare beslut om
sändningsutrymme för digital ljudradio, vilket medför att SR:s
kompletterande tillstånd att sända digital ljudradio upphör att gälla.
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Regeringen bedömer att det är viktigt att SR har möjlighet att fortsätta
att bedriva digitala ljudradiosändningar i samma omfattning som tidigare
avseende antalet kanaler och geografisk täckning.
I propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i
allmänhetens tjänst 2010-2013 (prop. 2008/09:195) gör regeringen
bedömningen att FM-nätet kommer att vara i drift under lång tid, men
dess begränsade utvecklingsmöjligheter innebär att det är nödvändigt för
radiobranschen att dra nytta av teknikutvecklingen och att använda nya
distributionsformer. Vidare framgår av propositionen att en utveckling
av marksänd digital ljudradio bör vara marknadsdriven och förutsätter en
samverkan mellan SR och den kommersiella radion (prop. 2008/09:195 s.
66). I den nya radio- och tv-lagen (2010:696) finns ett regelverk för
tillståndsgivning för digitala kommersiella radiosändningar. Regeringens
beslut om sändningsutrymme innebär att Myndigheten för radio och tv
kan ge tillstånd för kommersiella digitala radiosändningar.
I den nämnda propositionen om radio och tv i allmänhetens tjänst gör
regeringen bedömningen att den tekniska utvecklingen på både radiooch tv-området innebär att förutsättningarna för distribution av
sändningarna snabbt kan förändras. Av bl.a. dessa skäl föreslås en
avstämning, en s.k. kontrollstation, under tillståndsperioden.
Avstämningen ska vara framåtsyftande och ge programföretagen
möjlighet att under tillståndsperioden påtala behov av förändringar i
villkoren (prop. 2008/09:195 s. 32). Frågan om SR:s digitala
ljudradiosändningar kan då aktualiseras och eventuellt nya tillstånd
meddelas.
Allmänna förutsättningar

Tillstånd med följande innebörd och villkor gäller fr.o.m. den 28 oktober
2010 och längst till och med den 31 december 2013.
Tillståndets innebörd

SR 2010-2013 kompletteras härmed med en rätt att under hela dygnet
sända digital ljudradio. Sändningstillståndet ger SR följande rättigheter
avseende sändningar med digital sändningsteknik.
1. Att i Stockholmsområdet och Norrbotten samtidigt sända nio
program.
2. Att i Göteborgs- och Malmöområdena samtidigt sända tio
program.
3. Att därvid använda annat sändningsutrymme än det som genom
regeringens beslut denna dag får upplåtas för kommersiella
digitala radiosändningar.
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Villkor för sändningsrätten

För tillståndet gäller följande villkor, vilka SR har godtagit i enlighet med
11 kap. 5 § radio- och tv-lagen.
Villkoren enligt SR 2010-2013 gäller för de digitala sändningarna med
undantag för 1 och 5 §§.
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2010-06-17

Ku2010/412/MFI

Sveriges Television AB
105 10 Stockholm

Tillstånd att sända television med hd-tv-kvalitet
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att sändningstillstånden för Sveriges Television AB
(SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) ska kompletteras med
rätt att sända två ytterligare programtjänster med hd-tv-kvalitet med
tekniken DVB-T2/MPEG4 i enlighet med bilaga 1 och 2.
Bakgrund

Enligt radio- och TV-lagen (1996:844) meddelas tillstånd att sända tvprogram av regeringen om sändningsverksamheten finansieras med
radio- och tv-avgiften och av Radio- och TV-verket i övriga fall.
Regeringen beslutade den 19 december 2007 om vilket
sändningsutrymme som får upplåtas för tv-sändningar som kräver
tillstånd enligt radio- och TV-lagen. Enligt beslutet får frekvensbandet
470-790 MHz utnyttjas för så många frekvenskanaler som bandet kan
rymma och frekvensbandet 174-230 MHz för ytterligare en
frekvenskanal. Varje frekvenskanal rymmer ett sändarnät. Regeringen
underströk i beslutet att radiofrekvenser är en begränsad naturresurs som
har stor betydelse för elektroniska kommunikationstjänster av olika slag.
I riksdagens beslut den 25 november 2009 med anledning av regeringens
proposition Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i
allmänhetens tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195, 2009/10:KrU3, rskr.
2009/10:61) fastslås att SVT fortsatt ska ha rätt att använda all tillgänglig
överföringskapacitet i en frekvenskanal i marknätet och där sända så
många programtjänster som den tillgängliga överföringskapaciteten
medger. Om SVT vill sända ytterligare permanenta programtjänster i
marknätssändning får tillstånd sökas hos regeringen. Innan ett sådant
meddelas kan det enligt propositionen finnas skäl för regeringen att
samråda med berörda myndigheter om tillgängligt frekvensutrymme.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax

E-post: registrator@culture.ministry.se
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Den 17 december 2009 beslutade regeringen om tillstånd för SVT att i
enlighet med 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen (1996:844) sända
rikstäckande television. Tillståndet innebär rätt att sända tv-program
med digital teknik samt att tillsammans med UR sända hela dygnet och
därvid använda all tillgänglig överföringskapacitet i en frekvenskanal.
Samma dag tilldelades också UR sändningstillstånd med rätt att i hela
landet under hela dygnet sända program med utnyttjande av SVT:s
sändningsutrymme. Sändningstillstånden trädde i kraft den 1 januari
2010 och gäller till och med den 31 december 2013.
Radio- och TV-verket fastställde den 29 mars 2010 en strategi för
tillståndsgivning för marksänd tv. Enligt strategin bör det i marknätet
ske samma tjänste- och teknikutveckling som på andra
distributionsplattformar för tv, så att konsumenterna kan erbjudas en
ökad mångfald och ett utökat utbud av tv-tjänster. Eftersom
sändningsutrymmet för tv-program i marknätet är begränsat bör det
användas så effektivt som möjligt. Myndigheten tar utifrån detta
ställning för en stegvis introduktion av den nya mer frekvenseffektiva
utsändningstekniken DVB-T2 i marknätet. Även den stegvisa
övergången till mera effektiv komprimeringsteknik, MPEG4, ska
fortsätta. Radio- och TV-verket anser att högupplöst tv, hd-tv, är en
tjänst som bör ingå i marknätets utbud och att användningen av DVB-T2
är en förutsättning för sändningar i hd-tv-kvalitet. Myndigheten anser att
parallellsändningar av tv-program kan vara motiverade och nödvändiga
för att den nya tekniken ska kunna etableras.
Radio- och TV-verket utlyste den 29 mars 2010 nya sändningstillstånd
för tv i marknätet. Utlysningen gäller ansökningar för både standard-tvkanaler och hd-tv-kanaler. Utlysningen gäller för användning av
komprimeringstekniken MPEG4. Myndigheten räknar med att två nya
sändarnät kommer att kunna tas i bruk. De tillstånd som ges i de två nya
sändarnäten kommer att förenas med krav på att använda
utsändningstekniken DVB-T2.
Ärendet

SVT har i en skrivelse till regeringen den 1 mars 2010 yrkat att få ett
kompletterande sändningstillstånd för att permanent sända två
programtjänster i hd-tv-kvalitet i marknätet med utsändningstekniken
DVB-T2 och komprimeringstekniken MPEG4. SVT:s yrkande utgår från
Radio- och TV-verkets strategi för tillståndsgivning för marksänd tv.
Enligt SVT:s yrkande bör tillståndet gälla för samma period som
företagets nuvarande sändningstillstånd. Innehållet i de två
programtjänsterna ska motsvara innehållet i SVT1 och SVT2, dock
initialt utan regionala sändningar.
Enligt det samråd som skett med Radio- och TV-verket finns det
utrymme tillgängligt för tillståndsgivning i åtminstone två hela
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frekvenskanaler. Radio- och TV-verkets tillståndsgivning kommer i dessa
två frekvenskanaler att i första hand avse hd-tv-sändningar.
Tillståndsgivningen kommer att avse en blandning av parallellsända
kanaler och helt nya kanaler.
I skrivelse från SVT till regeringen den 10 juni 2010 har det framkommit
att SVT har kommit överens med Teracom om att avstå utrymme i den
frekvenskanal som företaget enligt tidigare tillståndsgivning disponerar
för sina fyra standardkanaler. Enligt Radio- och TV-verket medför
överenskommelsen att myndigheten kan genomföra tillståndsgivning för
två ytterligare programtjänster i standardkvalitet.
Skälen för regeringens beslut

Radiofrekvenser är en begränsad och viktig naturresurs med stort
samhällsekonomiskt värde. Det framgår av regeringens beslut om vilket
sändningsutrymme som får användas för tv-sändningar att
tillståndsgivningen i marknätet bör utgå från att användningen ska ske på
ett effektivt sätt.
I enlighet med den bedömning som gjordes i proposition 2008/09:195
bör permanenta nya tjänster som SVT och UR avser att introducera
sändas i marknätet och upprätthålla så hög kvalitet som möjligt. Vidare
bör en viktig utgångspunkt för tv-företag i allmänhetens tjänst vara att
verksamheten som helhet ska präglas av mycket hög kvalitet vad avser
såväl programinnehåll som den tekniska standarden på produktion och
utsändning.
Regeringen finner inte anledning att göra någon annan bedömning än
Radio- och TV-verket avseende hur en teknik- och tjänsteutveckling ska
uppmuntras i marknätet. SVT kommer i samband med
tillståndsgivningen att avstå från utrymme i den frekvenskanal bolaget
sedan tidigare disponerar. Mot denna bakgrund och efter samråd med
Radio- och TV-verket bedömer regeringen att det finns skäl att låta
SVT:s två huvudkanaler ingå bland de programtjänster som får tillstånd i
de två nya frekvenskanaler som tas i bruk för hd-tv-utsändningar.
Regeringen anser vidare att tillstånden för SVT bör förenas med samma
tekniska villkor som kommer att gälla för övriga tillståndshavare.
Tillståndet kommer att avse en parallellsändning av befintliga
programtjänster varför någon särskild förhandsprövning av de nya
tjänsterna inte behöver ske.
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På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Martin Persson

Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB

Kopia till
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ITP
Näringsdepartementet/MK
Sveriges Radio AB
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB
Revisorerna
Post- och telestyrelsen
Granskningsnämnden för radio och TV
Radio- och TV-verket
Teracom AB
Boxer Tv-Access AB
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Bilaga 1
Sveriges Television AB
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB
Bakgrund

Regeringen meddelade den 17 december 2009 tillstånd för Sveriges
Television AB (SVT) att i enlighet med 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen
(1996:844) sända rikstäckande television. Tillståndet innebär rätt att med
digital sändningsteknik under hela dygnet, tillsammans med Sveriges
Utbildningsradio (UR), samtidigt sända SVT1 och SVT2 samt två
ytterligare programtjänster till hela landet och därvid utnyttja all
tillgänglig överföringskapacitet i en frekvenskanal. Tillståndet ger också
rätt att upplåta överföringskapacitet till annan tillståndshavare.
Tillståndet trädde i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31
december 2013. I det följande benämns detta tillstånd ”SVT 2009”.
Tillståndets innebörd och tid

SVT 2009 kompletteras härmed med en rätt att sända television med
digital sändningsteknik i marksändning och därvid utnyttja ytterligare
överföringskapacitet.
Sändningstillståndet ger SVT följande rättigheter:
1. Att sända televisionsprogram i hela landet.
2. Att tillsammans med UR under hela dygnet sända SVT1 och SVT2 i
högupplöst kvalitet (hd-tv-kvalitet).
Kompletteringarna av sändningstillståndet gäller från och med den 17
juni 2010 till och med den 31 december 2013.
Sändningarna av SVT1 och SVT2 i hd-tv-kvalitet ska ha inletts senast den
1 januari 2011. Om sändningarna inte har inletts vid den tidpunkten kan
tillståndet återkallas.
Villkor för sändningsrätten

Regeringen beslutar att sändningstillståndet ska förenas med följande
villkor, vilka SVT har godtagit enligt 3 kap. 8 § radio- och TV-lagen.
De villkor som gäller enligt SVT 2009 gäller med följande ändringar.
1. I stället för 1 § gäller följande:
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SVT ska i digital marksändning sända SVT1 och SVT2 i hd-tv-kvalitet.
Programtjänsterna ska senast den 1 januari 2011 kunna tas emot i de
områden som tillgänglig nätinfrastruktur och frekvensresurser för det
aktuella sändarnätet medger. SVT får även sända ut programmen på
andra sätt så att de blir möjliga att ta emot i hela Sverige. SVT har rätt att
modifiera och komplettera SVT1 och SVT2 med hänsyn till den
högupplösta teknikens krav och möjligheter.
2. I stället för 4 § gäller följande:
Vid utsändning av programtjänsterna ska SVT använda
komprimeringstekniken MPEG4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än
utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har
åtminstone 720 linjer per bild. SVT ska samverka i tekniska frågor med
övriga innehavare av tillstånd att sända tv-program. Samverkan ska
omfatta multiplexering, elektronisk programguide, standarder för
tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av
programkort. SVT ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts
av den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan SVT och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät. SVT ska ingå avtal som medför att den som utför
utsändningstjänsten, eller annan aktör som överenskommits mellan SVT
och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide som
presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på
ett otillbörligt sätt gynnar vissa företag eller finansieringsformer. Om
SVT sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder en
styrprogramvara (API) ska en standard som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över standarder och/eller specifikationer för
elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och
tillhörande faciliteter och tjänster användas.
3. I stället för 9 § sista stycket gäller följande:
SVT ska sända regionala nyhetsprogram under förutsättning att regional
nedbrytning av sändningen är tekniskt möjlig och kan ske till en rimlig
kostnad.
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Bilaga 2
Sveriges Utbildningsradio AB
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB
Bakgrund

Regeringen meddelade den 17 december 2009 tillstånd för Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) med att i enlighet med 2 kap. 2 § radio- och
TV-lagen (1996:844) sända rikstäckande ljudradio och television.
Tillståndet innebär rätt att med digital sändningsteknik under hela
dygnet sända tv-program med utnyttjande av Sveriges Television AB:s
(SVT) sändningsutrymme i hela landet, enligt överenskommelse som
träffas bolagen emellan. Tillståndet trädde i kraft den 1 januari 2010 och
gäller till och med den 31 december 2013. I det följande benämns detta
tillstånd ”UR 2009”.
Tillståndets innebörd och tid

UR 2009 kompletteras härmed med en rätt att sända television med
digital sändningsteknik i marksändning och därvid utnyttja ytterligare
överföringskapacitet.
Sändningstillståndet ger UR följande rättigheter:
1. Att sända televisionsprogram i hela landet.
2. Att sända televisionsprogram under hela dygnet och att därvid
använda den överföringskapacitet som SVT disponerar för utsändning av
SVT1 och SVT2 i högupplöst kvalitet (hd-tv-kvalitet), med den
sändningsteknik som SVT utnyttjar enligt överenskommelse som träffas
bolagen emellan.
Kompletteringarna av sändningstillståndet gäller från och med den 17
juni 2010 till och med den 31 december 2013.
Sändningarna i hd-tv-kvalitet ska ha inletts senast den 1 januari 2011.
Om sändningarna inte har inletts vid den tidpunkten kan tillståndet
återkallas.
Villkor för sändningsrätten

Regeringen beslutar att sändningstillståndet ska förenas med följande
villkor, vilka UR godtagit enligt 3 kap. 8 § radio- och TV-lagen.
De villkor som gäller enligt UR 2009 gäller med följande ändringar.
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1. I stället för 1-3 §§ gäller följande:
UR ska i digital marksändning sända tv-program som UR sänder med
stöd av UR 2009 i hd-tv-kvalitet. Programtjänsterna ska senast den 1
januari 2011 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet
medger. UR ska utforma sändningarna på sådant sätt att de inte endast
kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet. UR
får även distribuera programmen på andra sätt så att de blir möjliga att ta
emot i hela Sverige. UR har rätt att modifiera och komplettera
programmen med hänsyn till den högupplösta teknikens krav och
möjligheter.
2. I stället för 4 och 5 §§ gäller följande:
Vid utsändning av programtjänsterna ska UR använda
komprimeringstekniken MPEG4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än
utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har
åtminstone 720 linjer per bild. UR ska samverka i tekniska frågor med
övriga innehavare av tillstånd att sända tv-program. Samverkan ska
omfatta multiplexering, elektronisk programguide, standarder för
tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av
programkort. UR ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts
av den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan SVT och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät. UR ska ingå avtal som medför att den som utför
utsändningstjänsten, eller annan aktör som överenskommits mellan SVT
och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide som
presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på
ett otillbörligt sätt gynnar vissa företag eller finansieringsformer. Om
UR sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder en
styrprogramvara (API) ska en standard som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över standarder och/eller specifikationer för
elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och
tillhörande faciliteter och tjänster användas.
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2010-10-28

Ku2010/1723/MFI

Sveriges Utbildningsradio AB
113 95 Stockholm

Kulturdepartementet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med
rätt att sända digital ljudradio

1 bilaga
Regeringen beslutar att sändningstillståndet för Sveriges
Utbildningsradio AB ska kompletteras med rätt att sända digital
ljudradio i enlighet med bilagan. Villkoren har godtagits av Sveriges
Utbildningsradio AB i enlighet med 11 kap. 5 § radio- och tv-lagen
(2010:696).
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth
Niklas Karlendal

Kopia till
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB
Revisorerna
Post- och telestyrelsen
Myndigheten för radio och tv
Teracom AB
Finansdepartementet
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax

E-post: registrator@culture.ministry.se
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Bilaga
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB
Bakgrund

Den 17 december 2009 meddelade regeringen Sveriges Utbildningsradio
AB (UR) tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen
(1996:844) att sända rikstäckande radio och tv. Sändningstillståndet
innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av Sveriges
Radio AB:s (SR) och Sveriges Television AB:s (SVT)
sändningsutrymme, enligt överenskommelse som träffas bolagen
emellan. Att sända rikstäckande program innebär rätt att dela upp
sändningen i regionala sändningar. Tillståndet gäller till och med den 31
december 2013. Tillståndet är förenat med villkoren att UR ska använda
analog utsändningsteknik för radio och digital utsändningsteknik för
television. I det följande benämns detta tillstånd ”UR 2010-2013”.
Samma dag beslutade regeringen också om en komplettering av UR
2010-2013 med rätt att sända digital ljudradio. Tillståndet gäller fr.o.m.
den 1 januari 2010 och till dess att regeringen har fattat beslut om den
framtida användningen av det frekvensutrymme som avsatts för digital
ljudradio, dock längst till och med den 31 december 2013.
Regeringen har vid två tidigare tillfällen beslutat om fördelning av
sändningsutrymme för digital ljudradio. Den 21 september 1995
beslutades att 60–75 procent av sändningsutrymmet i de regionala
frekvenserna i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdena skulle
upplåtas till privata programföretag. Återstoden av sändningsutrymmet i
de regionala frekvenserna samt sändningsutrymmet i den nationella
frekvensen i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdena fick
användas av SR och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Den 25 januari
1996 beslutades att digitala ljudradiosändningar också fick bedrivas i
Norrbottens län med samma förutsättningar som i beslutet den 21
september 1995.
Regeringen har i dag beslutat om sändningsutrymme för digital
kommersiell radio. Beslutet innebär att sändningsutrymme i band III
(174 – 240 MHz) motsvarande två frekvenslager i hela landet med
regional nedbrytbarhet i 34 områden får upplåtas för kommersiella
digitala radiosändningar som kräver tillstånd enligt radio- och tv-lagen
(2010:696). Regeringen upphäver samtidigt tidigare beslut om
sändningsutrymme för digital ljudradio, vilket medför att UR:s
kompletterande tillstånd att sända digital ljudradio upphör att gälla.
Regeringen bedömer att det är viktigt att UR har möjlighet att fortsätta
att bedriva digitala ljudradiosändningar i samma omfattning som tidigare.
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I propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i
allmänhetens tjänst 2010-2013 (prop. 2008/09:195) gör regeringen
bedömningen att FM-nätet kommer att vara i drift under lång tid, men
dess begränsade utvecklingsmöjligheter innebär att det är nödvändigt för
radiobranschen att dra nytta av teknikutvecklingen och att använda nya
distributionsformer. Vidare framgår av propositionen att en utveckling
av marksänd digital ljudradio bör vara marknadsdriven och förutsätter en
samverkan mellan SR och den kommersiella radion (prop. 2008/09:195 s.
66). I den nya radio- och tv-lagen (2010:696) finns ett regelverk för
tillståndsgivning för digitala kommersiella radiosändningar. Regeringens
beslut om sändningsutrymme innebär att Myndigheten för radio och tv
kan ge tillstånd för kommersiella digitala radiosändningar.
I den nämnda propositionen om radio och tv i allmänhetens tjänst gör
regeringen bedömningen att den tekniska utvecklingen på både radiooch tv-området innebär att förutsättningarna för distribution av
sändningarna snabbt kan förändras. Av bl.a. dessa skäl föreslås en
avstämning, en s.k. kontrollstation, under tillståndsperioden.
Avstämningen ska vara framåtsyftande och ge programföretagen
möjlighet att under tillståndsperioden påtala behov av förändringar i
villkoren (prop. 2008/09:195 s. 32). Frågan om UR:s digitala
ljudradiosändningar kan då aktualiseras och eventuellt nya tillstånd
meddelas.
Allmänna förutsättningar

Tillstånd med följande innebörd och villkor gäller fr.o.m. den 28 oktober
2010 och längst till och med den 31 december 2013.
Tillståndets innebörd

UR 2010-2013 kompletteras härmed med en rätt att under hela dygnet
sända digital ljudradio med utnyttjande av SR:s sändningsutrymme,
enligt överenskommelse som träffas bolagen emellan.
Villkor för sändningsrätten

För tillståndet gäller följande villkor, vilka UR har godtagit i enlighet
med 11 kap. 5 § radio- och tv-lagen.
Villkoren enligt UR 2010-2013 gäller för de digitala
ljudradiosändningarna med undantag för 1, 3, 4 och 5 §§.
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2011-12-15

Ku2011/1975/MFI, /1960/RFS
(delvis)

Sveriges Radio AB
105 10 Stockholm

Kulturdepartementet

Anslagsvillkor för 2012 avseende Sveriges Radio AB

1 bilaga
Regeringen beslutar att bilagda villkor ska gälla som anslagsvillkor under
2012 för Sveriges Radio AB.
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Pia Kjellander

Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Myndigheten för radio och tv
revisorerna
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Radiotjänst i Kiruna AB

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax

E-post: registrator@culture.ministry.se
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ANSLAGSVILLKOR FÖR 2012 AVSEENDE SVERIGES RADIO AB

Anslag

Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61, prop.
2011/12:1 utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74
Medelsanvisning

2 633 500 000 kr

Medlen
utbetalas
från
rundradiorörelsens
(rundradiokontot) hos Riksgäldskontoret.

resultatkonto

Medlen på rundradiokontot förvaltas av Radiotjänst i Kiruna AB
(RIKAB) i enlighet med avtal mellan staten och RIKAB (regeringsbeslut
1997-12-04). Medel till Sveriges Radio AB (SR) betalas ut efter
rekvisition. Medlen betalas ut månadsvis i förskott. De får lyftas tidigast
den 7:e i varje månad.

VILLKOR

Anslagsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med
den 31 december 2012. Regeringen föreskriver att SR:s medelstilldelning
ska förenas med följande villkor.

Ekonomiska förutsättningar

1. SR ska inom tillgängliga ekonomiska ramar göra de prioriteringar
som krävs för att uppfylla uppdraget. Verksamheten ska inom
ramen för uppdraget bedrivas rationellt. SR ska kontinuerligt
vidta åtgärder som syftar till ökad effektivitet och produktivitet.
2. Medlen ska användas för företagets kärnverksamhet, dvs. att
producera och sända radioprogram till allmänheten. Medlen ska
också i förekommande fall användas till kompletterande
verksamhet, dvs. verksamhet som syftar till att utveckla och
stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för
allmänheten att tillgodogöra sig denna.
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3. Sidoverksamheter till SR:s sändningsverksamhet ska bära sina
egna kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt
sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller
motsvarande tjänster. Sidoverksamheter ska redovisas som egna
resultatområden. Det ska finnas en resultaträkning och, om god
redovisningssed så kräver, en balansräkning för dessa
verksamheter. Redovisningen ska ingå som en del av
årsredovisningen som granskas av bolagets revisorer.
4. SR ska tillsammans med Sveriges Television AB (SVT) och
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) anslå medel för RIKAB:s
kostnader i proportion till storleken på respektive programföretags medelstilldelning från rundradiokontot.
5. SR har som delägare till RIKAB ansvar för att RIKAB för statens
räkning uppbär radio- och tv-avgifter och bedriver avgiftskontroll
samt ansvarar för förvaltningen av rundradiorörelsens medel.

Verksamhet

6. SR:s sändningar ska kunna tas emot av allmänheten utan villkor
om särskild betalning.
7. SR ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och
distributionsteknik för radio. För att nå lyssnarna är det
nödvändigt att kärnverksamheten tillgängliggörs på olika
plattformar. Utbudet ska utformas på ett sådant sätt att så många
som möjligt kan tillgodogöra sig tjänsterna och programmen. SR
bör iaktta försiktighet när det gäller satsningar på oprövad teknik
eller teknik som inte alla lyssnare har tillgång till.
8. SR ska särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och
kompletterande verksamhet och upprätthålla en god balans i
omfattningen mellan dessa. Den kompletterande verksamheten
ska utgå från och ha en tydlig koppling till kärnverksamheten.
Sidoverksamheter ska inte ges en sådan omfattning eller vara av
sådan karaktär att de kan riskera att inkräkta på kärnverksamheten eller skada förtroendet för radio och tv i allmänhetens
tjänst.
9. Nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större
betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den
kompletterande verksamheten som SR vill lansera ska anmälas till
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regeringen för godkännande. Anmälan ska även sändas till
Myndigheten för radio och tv. Anmälan ska vara utförlig och
tydlig och innehålla de uppgifter som kan tänkas krävas för en
förhandsprövning. Den ska så långt det är möjligt utformas för att
kunna utgöra underlag för en öppen konsultation.
Anmälan ska innehålla:
- en utförlig beskrivning och motivering av tjänsten som utgår
från tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i
allmänhetens tjänst,
- en redogörelse för vad tjänsten tillför i relation till existerande
eget respektive andras utbud,
- en beskrivning av hur tjänsten påverkar övrig verksamhet, bl.a.
med avseende på ekonomiska konsekvenser,
- en redogörelse för målgrupp och förväntad användning bland
befolkningen,
- uppgifter om planerad lansering och expansion,
- en bedömning av tjänstens marknadspåverkan, t.ex. med
avseende på vilka aktörer som påverkas och hur, samt
- en kortfattad sammanfattning av ovanstående.
10. Överenskommelser mellan SVT, SR och UR rörande insatser för
språkliga och etniska minoriteter samt personer med
funktionsnedsättning
ska
sändas
till
Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) och Myndigheten för radio och tv innan
verksamhetsåret börjar.

Organisation

11. SR ska ha en decentraliserad organisation som skapar goda
förutsättningar för självständigt beslutsfattande på regional och
lokal nivå. Den lokala och regionala organisationen ska ges
tillräckliga resurser för att effektivt kunna spegla respektive
områdes särprägel och egenart. Organisationen ska utformas med
syfte att möjliggöra hög närvaro av personer ute i landet med
kunskap om och förankring i de olika regionerna.
12. Den andel av allmänproduktionen i SR:s rikssändningar som
produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent.
13. SR ska säkerställa att företagets organisation för inköp och
beställning av extern produktion präglas av tydlighet.
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14. Om oenighet uppstår mellan SR och UR om fördelning och
placering av sändningstid ska frågan avgöras av en skiljenämnd
enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
15. Staten får, om SR:s sändningstillstånd upphör, inlösa byggnader,
inredning och utrustning samt övriga inventarier och installationer, som tillhör SR. Kan överenskommelse inte träffas om
lösenbeloppet, ska detta bestämmas av tre värderingsmän, som
utses enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. SR ska
medverka till att företag som staten bestämmer utan särskilt
vederlag får överta de lokaler som SR förhyrt. SR medger att
personal anställd för programverksamheten får övergå till
anställning i sådant företag senast när tillståndet upphör att gälla.

Redovisning och revision

16. SR ska senast den 1 mars 2012 lämna budgetunderlag till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) inför regeringens
förslag till riksdagen om medelstilldelning för 2013.
Budgetunderlaget ska innehålla redovisningar av den genomförda
verksamheten samt redovisningar av SR:s planer för
verksamheten. SR jämte övriga delägare av RIKAB svarar för att
även en redovisning avseende RIKAB:s verksamhet bifogas
budgetunderlaget. RIKAB ska senast den 1 mars 2012 till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) inge årsredovisning för
rundradiorörelsen avseende 2011. Redovisningen ska innehålla en
redogörelse för avgiftskontrollens effekter. I samband med
budgetunderlaget ska SR också ange i vilken utsträckning bolaget
avser att satsa på extern radioproduktion.
17. SR ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts.
Redovisningen avseende 2012 ska senast den 1 mars 2013 ges in
till
Regeringskansliet
(Kulturdepartementet)
samt
till
Myndigheten för radio och tv. Samtliga verksamhets- och
programområden ska redovisas i rapporten. Kulturuppdraget ska
redovisas tydligare. En särskild redogörelse ska lämnas för vilka
satsningar som gjorts på att öka tillgängliggörandet av program ur
SR:s arkiv. Till rapporten ska fogas en redovisning av eventuella
sidoverksamheter som SR har bedrivit.
SR ska, i samarbete med SVT och UR, ta fram konkreta
uppföljningsbara resultatmått baserade på tillstånds- och anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig
information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av
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verksamheten. SR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande
offentlig diskussion om verksamheten.
SR ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats
med avseende på volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal
som visar effektivitet och produktivitet. Samarbets- och
effektiviseringsåtgärder ska rapporteras i redovisningen. SR ska
utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på
kvaliteten och särarten i programutbudet.
Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga
över tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers
andel av den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds
samt resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen
ska även avse omfattningen av lyssnande och publikens reaktioner
samt företagets planer för kommande år.
SR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de
krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och
anslagsvillkor.
SR ska redogöra för vilka nya programtjänster eller andra tjänster
av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den
kompletterande verksamheten som har lanserats under året. Detta
gäller oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande enligt
punkt 9 eller inte. För de tjänster som har lanserats på försök ska
det anges hur lång försökstid som har planerats för dessa.

18. SR ska säkerställa att företagets revisorer ges möjlighet att
granska företagets redovisning enligt punkt 17, budgetunderlag
och, i förekommande fall, särredovisningar av uppdrag i särskilda
regeringsbeslut. Utlåtande över dessa granskningar ska ske i
särskilda revisorsintyg som tillställs Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
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2011-12-15

Ku2011/1976/MFI, /1960/RFS
(delvis)

Sveriges Television AB
105 10 Stockholm

Kulturdepartementet

Anslagsvillkor för 2012 avseende Sveriges Television AB

1 bilaga
Regeringen beslutar att bilagda villkor ska gälla som anslagsvillkor under
2012 för Sveriges Television AB.
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Pia Kjellander

Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Myndigheten för radio och tv
revisorerna
Sveriges Radio AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Radiotjänst i Kiruna AB

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax

E-post: registrator@culture.ministry.se
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ANSLAGSVILLKOR FÖR 2012 AVSEENDE SVERIGES TELEVISION AB

Anslag

Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61, prop.
2011/12:1 utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74
Medelsanvisning
från rundradiokontot
från distributionskontot
Medlen
utbetalas
(rundradiokontot)
Riksgäldskontoret.

4 351 500 000 kr, varav
4 092 000 000 kr
259 500 000 kr
från
rundradiorörelsens
resultatkonto
respektive
distributionskontot
hos

Medlen på rundradiokontot förvaltas av Radiotjänst i Kiruna AB
(RIKAB) i enlighet med avtal mellan staten och RIKAB (regeringsbeslut
1997-12-04). Medel till Sveriges Television AB (SVT) betalas ut efter
rekvisition. Medlen betalas ut månadsvis i förskott. De får lyftas tidigast
den 7:e i varje månad.
Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att för 2012 besluta
om lån i Riksgäldskontoret i syfte att täcka underskott på
distributionskontot upp till ett belopp om 500 000 000 kronor (prop.
2011/12:1 utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).
Riksgäldskontoret ska tillhandahålla denna kredit fram till dess att
skulden är slutreglerad.
Under 2012 ska 541 000 000 kronor överföras från rundradiokontot till
distributionskontot. RIKAB svarar för att denna överföring sker i
enlighet med avtal mellan staten och RIKAB (regeringsbeslut 2001-1220). Medlen ska överföras med en tolftedel den 7:e varje månad.

VILLKOR

Anslagsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med
den 31 december 2012. Regeringen föreskriver att SVT:s
medelstilldelning ska förenas med följande villkor.
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Ekonomiska förutsättningar

1. SVT ska inom tillgängliga ekonomiska ramar göra de prioriteringar
som krävs för att uppfylla uppdraget. Verksamheten ska inom ramen
för uppdraget bedrivas rationellt. SVT ska kontinuerligt vidta
åtgärder som syftar till ökad effektivitet och produktivitet.
2. Medlen ska användas för företagets kärnverksamhet, dvs. att
producera och sända tv-program till allmänheten. Medlen ska också i
förekommande fall användas till kompletterande verksamhet, dvs.
verksamhet som syftar till att utveckla och stödja kärnverksamheten
och förbättra möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig
denna.
3. Sidoverksamheter till SVT:s sändningsverksamhet ska bära sina egna
kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.
Sidoverksamheter ska redovisas som egna resultatområden. Det ska
finnas en resultaträkning och, om god redovisningssed så kräver, en
balansräkning för dessa verksamheter. Redovisningen ska ingå som
en del av årsredovisningen som granskas av bolagets revisorer.
4. SVT ska tillsammans med Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) anslå medel för RIKAB:s kostnader i
proportion till storleken på respektive programföretags medelstilldelning från rundradiokontot.
5. SVT har som delägare till RIKAB ansvar för att RIKAB för statens
räkning uppbär radio- och tv-avgifter och bedriver avgiftskontroll
samt ansvarar för förvaltningen av rundradiorörelsens medel.

Verksamhet

6. SVT ska sända text-tv-sändningar till hela landet.
7. SVT får bedriva sändningar via satellit med syfte att nå allmänheten i
Sverige, Finland och övriga världen.
8. SVT:s sändningar riktade till Sverige ska kunna tas emot av
allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd radiooch tv-avgift. Till den del sändningarna görs tillgängliga utanför
Sverige ska verksamheten bära sina egna kostnader.
9. SVT ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och
distributionsteknik för tv. För att nå tittarna är det nödvändigt att
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kärnverksamheten tillgängliggörs på olika plattformar. Utbudet ska
utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan tillgodogöra
sig tjänsterna och programmen. SVT bör iaktta försiktighet när det
gäller satsningar på oprövad teknik eller teknik som inte alla tittare
har tillgång till.
10. SVT ska särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och
kompletterande verksamhet och upprätthålla en god balans i
omfattningen mellan dessa. Den kompletterande verksamheten ska
utgå från och ha en tydlig koppling till kärnverksamheten.
Sidoverksamheter ska inte ges en sådan omfattning eller vara av sådan
karaktär att de kan riskera att inkräkta på kärnverksamheten eller
skada förtroendet för radio och tv i allmänhetens tjänst.
11. Nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större
betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande
verksamheten som SVT vill lansera ska anmälas till regeringen för
godkännande. Anmälan ska även sändas till Myndigheten för radio
och tv. Anmälan ska vara utförlig och tydlig och innehålla de
uppgifter som kan tänkas krävas för en förhandsprövning. Den ska så
långt det är möjligt utformas för att kunna utgöra underlag för en
öppen konsultation.
Anmälan ska innehålla:
- en utförlig beskrivning och motivering av tjänsten som utgår från
tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i
allmänhetens tjänst,
- en redogörelse för vad tjänsten tillför i relation till existerande eget
respektive andras utbud,
- en beskrivning av hur tjänsten påverkar övrig verksamhet, bl.a. med
avseende på ekonomiska konsekvenser,
- en redogörelse för målgrupp och förväntad användning bland
befolkningen,
- uppgifter om planerad lansering och expansion,
- en bedömning av tjänstens marknadspåverkan, t.ex. med avseende
på vilka aktörer som påverkas och hur, samt
- en kortfattad sammanfattning av ovanstående.
12. Överenskommelser mellan SVT, SR och
språkliga och etniska minoriteter
funktionsnedsättning
ska
sändas
(Kulturdepartementet) och Myndigheten
verksamhetsåret börjar.
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Organisation

13. SVT ska ha en decentraliserad organisation som skapar goda
förutsättningar för självständigt beslutsfattande på regional och lokal
nivå. Den lokala och regionala organisationen ska ges tillräckliga
resurser för att effektivt kunna spegla respektive områdes särprägel
och egenart. Organisationen ska utformas med syfte att möjliggöra
hög närvaro av personer ute i landet med kunskap om och förankring
i de olika regionerna.
14. Den andel av allmänproduktionen i SVT:s rikssändningar som
produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent.
15. SVT:s nyhetsverksamhet ska bedrivas så att de olika självständiga
nyhetsredaktionerna inom företaget oberoende av varandra kan fatta
beslut med skilda perspektiv.
16. Programverksamhet för teckenspråkiga ska bedrivas i en
teckenspråkig miljö. Det innebär att arbetsplatsen ska vara tvåspråkig
(svenskt teckenspråk och svenska).
17. SVT ska säkerställa att företagets organisation för inköp och
beställning av extern produktion präglas av tydlighet.
18. Om oenighet uppstår mellan SVT och UR om fördelning och
placering av sändningstid ska frågan avgöras av en skiljenämnd enligt
lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
19. Staten får, om SVT:s sändningstillstånd upphör, inlösa byggnader,
inredning och utrustning samt övriga inventarier och installationer,
som tillhör SVT. Kan överenskommelse inte träffas om
lösenbeloppet, ska detta bestämmas av tre värderingsmän, som utses
enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. SVT ska medverka till att
företag som staten bestämmer utan särskilt vederlag får överta de
lokaler som SVT förhyrt. SVT medger att personal anställd för
programverksamheten får övergå till anställning i sådant företag
senast när tillståndet upphör att gälla.

Redovisning och revision

20. SVT ska senast den 1 mars 2012 lämna budgetunderlag till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) inför regeringens förslag
till riksdagen om medelstilldelning för 2013. Budgetunderlaget ska

509

Bilaga 9

SOU 2012:59

4
innehålla redovisningar av den genomförda verksamheten samt
redovisningar av SVT:s planer för verksamheten. SVT jämte övriga
delägare av RIKAB svarar för att även en redovisning avseende
RIKAB:s verksamhet bifogas budgetunderlaget. RIKAB ska senast
den 1 mars 2012 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) inge
årsredovisning för rundradiorörelsen avseende 2011. Redovisningen
ska innehålla en redogörelse för avgiftskontrollens effekter.
21. SVT ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts.
Redovisningen avseende 2012 ska senast den 1 mars 2013 ges in till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) samt till Myndigheten för
radio och tv. Samtliga verksamhets- och programområden ska
redovisas i rapporten. SVT ska bl.a. utförligt rapportera hur
programverksamheten för teckenspråkiga utvecklas. Kulturuppdraget
ska redovisas tydligare. En särskild redogörelse ska lämnas för vilka
satsningar som gjorts på att öka tillgängliggörandet av program ur
SVT:s arkiv. Till rapporten ska fogas en redovisning av eventuella
sidoverksamheter som SVT har bedrivit.
SVT ska, i samarbete med SR och UR, ta fram konkreta
uppföljningsbara resultatmått baserade på tillstånds- och
anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig
information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av
verksamheten. SVT ska på olika sätt stimulera en fortlöpande
offentlig diskussion om verksamheten.
SVT ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats med
avseende på bl.a. volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som
visar
effektivitet
och
produktivitet.
Samarbetsoch
effektiviseringsåtgärder ska rapporteras i redovisningen. SVT ska
utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på
kvaliteten och särarten i programutbudet.
Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över
tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av
den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds samt
resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen ska även
avse omfattningen av tittandet och publikens reaktioner samt
företagets planer för kommande år.
SVT ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de
krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor.
SVT ska redogöra för vilka nya programtjänster eller andra tjänster av
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större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den
kompletterande verksamheten som har lanserats under året. Detta
gäller oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande enligt
punkt 11 eller inte. För de tjänster som har lanserats på försök ska
det anges hur lång försökstid som har planerats för dessa.
22. SVT ska säkerställa att företagets revisorer ges möjlighet att granska
företagets redovisning enligt punkt 21, budgetunderlag och, i
förekommande fall, särredovisningar av uppdrag i särskilda
regeringsbeslut. Utlåtande över dessa granskningar ska ske i särskilda
revisorsintyg som tillställs Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
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Regeringsbeslut

81

2011-12-15

Ku2011/1977/MFI, /1960/RFS
(delvis)

Kulturdepartementet

Sveriges Utbildningsradio AB
105 10 Stockholm

Anslagsvillkor för 2012 avseende Sveriges Utbildningsradio AB

1 bilaga
Regeringen beslutar att bilagda villkor ska gälla som anslagsvillkor under
2012 för Sveriges Utbildningsradio AB.
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Pia Kjellander

Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Myndigheten för radio och tv
revisorerna
Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Radiotjänst i Kiruna AB
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Bilaga

ANSLAGSVILLKOR FÖR 2012 AVSEENDE SVERIGES UTBILDNINGSRADIO
AB

Anslag

Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61, prop.
2011/12:1 utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74
Medelsanvisning
från rundradiokontot
från distributionskontot
Medlen
utbetalas
(rundradiokontot)
Riksgäldskontoret.

374 900 000 kr, varav
363 800 000 kr
11 100 000 kr
från
rundradiorörelsens
resultatkonto
respektive
distributionskontot
hos

Medlen på rundradiokontot förvaltas av Radiotjänst i Kiruna AB
(RIKAB) i enlighet med avtal mellan staten och RIKAB (regeringsbeslut
1997-12-04). Medel till Sveriges Utbildningsradio AB (UR) betalas ut
efter rekvisition. Medlen betalas ut månadsvis i förskott. De får lyftas
tidigast den 7:e i varje månad.
Vad gäller överföring av medel från rundradiokontot
distributionskontot, se SVT:s anslagsvillkor för 2012.

till

VILLKOR

Anslagsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med
den 31 december 2012. Regeringen föreskriver att UR:s medelstilldelning
ska förenas med följande villkor.

Ekonomiska förutsättningar

1. UR ska inom tillgängliga ekonomiska ramar göra de prioriteringar
som krävs för att uppfylla uppdraget. Verksamheten ska inom ramen
för uppdraget bedrivas rationellt. UR ska kontinuerligt vidta åtgärder
som syftar till ökad effektivitet och produktivitet.
2. Medlen ska användas för företagets kärnverksamhet, dvs. att
producera och sända radio- och tv-program till allmänheten. Medlen
ska också i förekommande fall användas till kompletterande
verksamhet, dvs. verksamhet som syftar till att utveckla och stödja
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kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för allmänheten att
tillgodogöra sig denna.
3. Sidoverksamheter till UR:s sändningsverksamhet ska bära sina egna
kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.
Sidoverksamheter ska redovisas som egna resultatområden. Det ska
finnas en resultaträkning och, om god redovisningssed så kräver, en
balansräkning för dessa verksamheter. Redovisningen ska ingå som
en del av årsredovisningen som granskas av bolagets revisorer.
4. UR ska tillsammans med Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Radio AB (SR) anslå medel för RIKAB:s kostnader i proportion till
storleken på respektive programföretags medelstilldelning från
rundradiokontot.
5. UR har som delägare till RIKAB ansvar för att RIKAB för statens
räkning uppbär radio- och tv-avgifter och bedriver avgiftskontroll
samt ansvarar för förvaltningen av rundradiorörelsens medel.

Verksamhet

6. UR får utnyttja SVT:s sändningsutrymme vid tv-sändningar via
satellit med syfte att nå allmänheten i Sverige, Finland och övriga
världen. Sändningarna ska i allt väsentligt utgöras av UR:s ordinarie
sändningar. UR ska sända text-tv.
7. UR:s sändningar riktade till Sverige ska kunna tas emot av
allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd radiooch tv-avgift. Till den del sändningarna görs tillgängliga utanför
Sverige ska verksamheten bära sina egna kostnader.
8. UR ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och
distributionsteknik för radio och tv. För att nå tittarna är det
nödvändigt att kärnverksamheten tillgängliggörs på olika plattformar.
Utbudet ska utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan
tillgodogöra sig programmen. UR bör iaktta försiktighet när det
gäller satsningar på oprövad teknik eller teknik som inte alla lyssnare
och tittare har tillgång till.
9. UR ska särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och
kompletterande verksamhet och upprätthålla en god balans i
omfattningen mellan dessa. Den kompletterande verksamheten ska
utgå från och ha en tydlig koppling till kärnverksamheten.
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Sidoverksamheter ska inte ges en sådan omfattning eller vara av sådan
karaktär att de kan riskera att inkräkta på kärnverksamheten eller
skada förtroendet för radio och tv i allmänhetens tjänst.
10. Nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större
betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande
verksamheten som UR vill lansera ska anmälas till regeringen för
godkännande. Anmälan ska även sändas till Myndigheten för radio
och tv. Anmälan ska vara utförlig och tydlig och innehålla de
uppgifter som kan tänkas krävas för en förhandsprövning. Den ska så
långt det är möjligt utformas för att kunna utgöra underlag för en
öppen konsultation.
Anmälan ska innehålla:
- en utförlig beskrivning och motivering av tjänsten som utgår från
tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i
allmänhetens tjänst,
- en redogörelse för vad tjänsten tillför i relation till existerande eget
respektive andras utbud,
- en beskrivning av hur tjänsten påverkar övrig verksamhet, bl.a. med
avseende på ekonomiska konsekvenser,
- en redogörelse för målgrupp och förväntad användning bland
befolkningen,
- uppgifter om planerad lansering och expansion,
- en bedömning av tjänstens marknadspåverkan, t.ex. med avseende
på vilka aktörer som påverkas och hur, samt
- en kortfattad sammanfattning av ovanstående.
11. UR ska fortsatt ägna särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten till
och kunskap om programmen.
12. Överenskommelser mellan SVT, SR och
språkliga och etniska minoriteter
funktionsnedsättning
ska
sändas
(Kulturdepartementet) och Myndigheten
verksamhetsåret börjar.

UR rörande insatser för
samt personer med
till
Regeringskansliet
för radio och tv innan

Organisation

13. UR bestämmer om regional indelning av organisationen.
14. UR ska säkerställa att företagets organisation för inköp och
beställning av extern produktion präglas av tydlighet.
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15. Om oenighet uppstår mellan UR och SVT eller SR om fördelning
och placering av sändningstid ska frågan avgöras av en skiljenämnd
enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
16. Staten får, om UR:s sändningstillstånd upphör, inlösa byggnader,
inredning och utrustning samt övriga inventarier och installationer,
som tillhör UR. Kan överenskommelse inte träffas om lösenbeloppet,
ska detta bestämmas av tre värderingsmän, som utses enligt lagen
(1999:116) om skiljeförfarande. UR ska medverka till att företag som
staten bestämmer utan särskilt vederlag får överta de lokaler som UR
förhyrt. UR medger att personal anställd för programverksamheten
får övergå till anställning i sådant företag senast när tillståndet
upphör att gälla.

Redovisning och revision

17. UR ska senast den 1 mars 2012 lämna budgetunderlag till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) inför regeringens förslag
till riksdagen om medelstilldelning för 2013. Budgetunderlaget ska
innehålla redovisningar av den genomförda verksamheten samt
redovisningar av UR:s planer för verksamheten. UR jämte övriga
delägare av RIKAB svarar för att även en redovisning avseende
RIKAB:s verksamhet bifogas budgetunderlaget. RIKAB ska senast
den 1 mars 2012 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) inge
årsredovisning för rundradiorörelsen avseende 2011. Redovisningen
ska innehålla en redogörelse för avgiftskontrollens effekter. I
samband med budgetunderlaget ska UR också ange i vilken
utsträckning bolaget avser att satsa på extern radioproduktion.
18. UR ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts.
Redovisningen avseende 2012 ska senast den 1 mars 2013 ges in till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) samt till Myndigheten för
radio och tv. Samtliga verksamhets- och programområden ska
redovisas i rapporten. UR ska tydligt redovisa sina kontakter med
olika delar av utbildningsväsendet. En särskild redogörelse ska lämnas
för vilka satsningar som gjorts på att öka tillgängliggörandet av
program ur UR:s arkiv. Till rapporten ska fogas en redovisning av
eventuella sidoverksamheter som UR har bedrivit.
UR ska, i samarbete med SVT och SR, ta fram konkreta
uppföljningsbara resultatmått baserade på tillstånds- och anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig
information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av
verksamheten. UR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig

517

Bilaga 10

SOU 2012:59

6
diskussion om verksamheten.
UR ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats med
avseende på volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som visar
effektivitet
och
produktivitet.
Samarbetsoch
effektiviseringsåtgärder ska rapporteras i redovisningen. UR ska
utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på
kvaliteten och särarten i programutbudet.
Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över
tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av
den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds samt
resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen ska även
avse omfattningen av tittande och lyssnande och publikens reaktioner
samt företagets planer för kommande år.
UR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de
krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor.
UR ska redogöra för vilka nya programtjänster eller andra tjänster av
större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den
kompletterande verksamheten som har lanserats under året. Detta
gäller oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande enligt
punkt 10 eller inte. För de tjänster som har lanserats på försök ska
det anges hur lång försökstid som har planerats för dessa.
19. UR ska säkerställa att företagets revisorer ges möjlighet att granska
företagets redovisning enligt punkt 18, budgetunderlag och, i
förekommande fall, särredovisningar av uppdrag i särskilda
regeringsbeslut. Utlåtande över dessa granskningar ska ske i särskilda
revisorsintyg som tillställs Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
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