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På sidan 107 i betänkandet anges att granskningsnämnden för radio och tv i ett
utlåtande från 2014 har bedömt att SVT, SR och UR inte uppfyllt kraven i bolagens
sändningstillstånd att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga
som tillhör språkgruppen romani chib, och att bolagen kritiseras för att inte
uppfylla de angivna kraven på en betydande ökning av det samlade
programutbudet.
Myndigheten för press, radio och tv kan klargöra att uppgiften kommer från
granskningsnämndens bedömning år 2015, och gällde sändningarna år 2014. I sin
bedömning från år 2016, avseende sändningarna år 2015, konstaterade
granskningsnämnden att det framgick av redovisningarna att SR hade sänt 50
timmar, SVT fem timmar och UR 15 timmar på romani chib. Detta var en ökning
av bolagens samlade utbud med fem sändningstimmar jämfört med år 2014, men
nämnden ansåg att bolagens sammantagna utbud för barn och unga på romani chib
trots detta var lågt. Nämnden ansåg därför att SR, SVT och UR inte heller nu i
tillräcklig grad kunde anses ha uppfyllt villkoret att ta hänsyn till de språkliga
behoven hos barn och unga inom denna målgrupp.
SR, SVT och UR ansågs inte heller ha uppfyllt kravet på en sammantagen
betydande ökning av det samlade programutbudet på finska, samiska, meänkieli,
romani chib och teckenspråk avseende sändningarna år 2014. Nämnden slog fast
att bolagen i den kommande redovisningen måste definiera vad de anser att en
betydande ökning av det sammantagna programutbudet på bland annat romani chib
innebär. Avseende sändningarna år 2015 ansåg nämnden att bolagen med tvekan
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fick anses ha uppfyllt kravet gällande programutbud på minoritetsspråk och att det
först vid slutet av tillståndsperioden kommer att vara möjligt att uttala sig om
bolagens sammantagna utbud har ökat i fråga om samtliga språk eftersom bolagen
har möjlighet att prioritera olika språk under tillståndsperioden.

Myndigheten för press, radio och tv har i övrigt inga synpunkter på innehållet i
remissen.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Helena Söderman efter föredragning av
juristen Anna Dingertz.
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