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Remissvar – Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar
(SOU 2018:50)
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.
Parasport Sverige lämnar kommentarer som berör förslaget om sponsring av sändningar
av sportevenemang, i relation till sändningsuppdraget som helhet.
Vi har inga synpunkter på utredarens förslag om redovisning av sponsringsverksamheten på
ett transparent och öppet sätt, men vill understryka vikten av fortsatt möjlighet till sponsring
från kommersiella aktörer för att public service-bolagen ska kunna fullfölja det breda innehållsuppdrag som utredningen föreslår ska bestå under kommande tillståndsperiod.
Däri ligger dels uppdraget om att täcka en mångfald i utbudet av sporter, och då inte minst de
mindre sportarrangemang som finns, och dels de områden som de kommersiella bolagen inte
täcker.
Möjligheten till sponsring för sportevenemang har två sidor. Den ena sidan är att sponsring
behövs om framförallt SVT ska kunna förvärva visningsrättigheter till stora sportevenemang
som det finns ett stort intresse för bland allmänheten. Detta då flera arrangörer ställer krav på
sponsringsutrymme i förhandlingar om visningsrättigheter, samtidigt hårdnar konkurrensen
om visningsrättigheterna och kostnaderna ökar.
Den andra sidan är att det ligger i idrottsrörelsens och public service-bolagens intresse att
även mindre medialt uppmärksammade idrotter ges möjlighet till sändningar. Det är viktigt att
public service-bolagen kan erbjuda olika typer av idrott.
Utredningen stödjer nuvarande begränsning att SVT endast får erhålla sponsring för maximalt
20 sportevenemang per år. Det menar Parasport Sverige är problematiskt utifrån idrottens
mångfald, idrottsgrenar och mästerskap på olika nivåer.
När det gäller SVT:s uppdrag att visa en mångfald av sport och sportevenemang så är svårt att
uppfylla om alltför stor del av det statliga anslaget går till ett fåtal evenemang vars visningsrättigheter kostar stora summor. I det sammanhanget är möjligheten att erhålla sponsring för
sportevenemang avgörande för att kunna fullfölja uppdraget att visa på idrottens mångfald.
Parasport Sverige yrkar därför på att regeringen ska öka antalet sportevenemang som SVT
kan erhålla sponsring för och i synnerhet med hänsyn tagen till små idrotter (likt parasport)
som idag får mycket lite exponering/bevakning.

Parasport Sverige lämnar även kommentarer som berör nyhetsverksamheten för personer
med funktionsnedsättning i relation till sändningsuppdraget som helhet.

Nuvarande skrivning tar, när den rör för en ökad tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning, primärt upp behovet av teckenspråkstolkning för målgruppen döva.
Men att personer ur andra målgrupper – så som personer med en utvecklingsstörning – har ett
behov av att få tillgång till särskilt anpassade nyheter som till exempel lättläst/klartext tas lite
hänsyn till.
Målgruppen i en vidare bemärkelse är något som Parasport Sverige anser bör tas i beaktande i
det sammantagna uppdraget, och då utöver resonemanget om ett ev uppdrag för 8 Sidor, vilket kommittén dessutom föreslår avslag för vilket Parasport Sverige också vänder sig
emot.
Målgruppen personer med synnesättning är också direkt beroende av att kunna ta del av nyheterna via text som publiceras online, denna målgrupp tas heller inte upp och uppdraget för
public service när det gäller text online föreslås förändras. Vi ser stora faror med en begränsning av användningen av text online och Parasport Sverige är starkt emot en sådan
förändring.
Alla är numera med och finansierar de nyheter/innehåll som public service förmedlar, alla bör
därför ha rätt och möjlighet att ta del av de nyheter.
Ett förbud mot att använda text skulle innebära en klar försämring av utbudet för de målgrupper vi nämnt ovan och det skulle få mycket negativa konsekvenser. I en sådan situation skulle
UR, SVT och SR inte längre ha den historiska rollen av att nå ut brett med nyheter till allmänheten och tillgängligheten skulle försämras markant. Public services samhällsvärde – i synnerhet för personer med funktionsnedsättning – skulle sjunka.
Parasport Sverige lämnar även kommentar om förslaget om förhandsprövning, som vi anser bör avskaffas som särskild ordning.
Den parlamentariska public service-kommitténs förslag om förändringar av innevarande
förhandsprövning är utformat så att det innebär ett direkt ingrepp mot public services oberoende i relation till kommersiella och politiska krafter. Förslaget strider vidare mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud och dess bestämmelser om etableringsfrihet.
Förhandsprövningen är ett hot mot public service-bolagens oberoende. Förslaget innebär att
makt över public service-tjänster flyttar från riksdagen till regeringen, som inte ens behöver
stöd i riksdagen för att förbjuda eller tillåta nya tjänster. Denna del av förslaget vänder sig
Parasport Sverige emot.

