10

REMISSVAR

Rättsenheten

1 (2)

Datum

Diarienummer

2019-11-18

2019-19550-3

Mottagare

Er referens

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Ku2019/01489/MD

Remissvar på betänkandet från 2018 års AVutredning (Ku2018:03): En moderniserad radio- och
tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet
(SOU 2019:39)
Säkerhetspolisen har följande synpunkter på betänkandet.
4.2.5 Underlåtenhet att anmäla verksamhet för registrering eller anmäla ändrade
uppgifter
Säkerhetspolisen instämmer i förslagen som ger Myndigheten för press,
radio och tv möjlighet att utfärda ett föreläggande förenat med vite till den
som inte uppfyller anmälningsskyldigheten.
7.2.3 En särskild reglering behövs för vissa satellitsändningar med ursprung i tredjeland
Säkerhetspolisen instämmer i utredningens förslag om att införa en
bestämmelse som innebär att även den som inte är etablerad i Sverige men
använder svensk satellitupplänk eller utnyttjar svensk satellitkapacitet för
sändningar som helt eller huvudsakligen är avsedda för mottagning i en
annan EES-stat, ska ansvara för att programmen inte innehåller någon
uppmaning till våld eller hat mot en grupp eller en medlem av en grupp på
någon av de grunder som anges i artikel 21 i Europeiska unionens stadga
om de grundläggande rättigheterna. Säkerhetspolisen välkomnar också
förslaget om att införa en bestämmelse om att den sändande ska ansvara för
att programmen inte innehåller någon offentlig uppmaning att begå
terroristbrott i enlighet med terrorismdirektivet. Säkerhetspolisen ser
positivt på förslaget eftersom det ger ökade möjligheter för svenska
myndigheter att kunna ingripa mot satellitsändningar vars innehåll
förespråkar terroristbrott.
13.3.4 Utformning av regler vid återkallelse av tillstånd
Säkerhetspolisen delar utredningens bedömning om att det bör införas
regler som syftar till att säkerställa nationella säkerhetsintressen genom att
sändningstillstånd kan återkallas om tillståndshavaren bedriver sändningar
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som utgör en fara för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen delar också
utredningens bedömning att den närmare utformningen av reglerna bör
utredas vidare. I den utredningen bör de ekonomiska konsekvenserna för de
samrådande myndigheterna analyseras, däribland Säkerhetspolisens.
13.3.5 Ökad transparens kring ägarförhållanden på mediemarknaden
Säkerhetspolisen instämmer i behovet av ökad transparens kring
medietjänstleverantörers ägarstrukturer och att dessa frågor bör utredas
närmare. Information om ägarförhållandena är väsentlig vid prövning av
både utfärdande och återkallande av tillstånd för att identifiera en aktör som
bedriver säkerhetshotande verksamhet. En redovisningsskyldighet avseende
ägarstrukturen i samband med anmälan för registrering skulle sannolikt även
verka förebyggande i sig, och motverka hot mot Sveriges säkerhet.

Detta yttrande har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg.
Verksjuristen Catarina Granell-Hagsten har varit föredragande.

Klas Friberg
Catarina Granell-Hagsten

