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Kulturdepartementet

Myndigheten för press, radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm-Globen

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv avseende
Sveriges Radio AB:s och Sveriges Television AB:s uppgift att
spegla förhållanden i hela landet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv att mot bakgrund
av medieutvecklingen, och särskilt dess påverkan på lokal och regional
journalistik, analysera effektiviteten i de villkor i Sveriges Radio AB:s (SR)
och Sveriges Television AB:s (SVT) sändningstillstånd och anslagsvillkor
som reglerar bolagens uppgift att spegla förhållanden i hela landet. Analysen
ska avse spegling utifrån geografiska utgångspunkter.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast
den 15 mars 2018.
Bakgrund

I sändningstillstånden för SR och SVT, som gäller fr.o.m. den 1 januari 2014
t.o.m. den 31 december 2019, anges att programutbudet ska spegla
förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen som
helhet. Vidare anges att nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha
olika perspektiv så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och
andra utgångspunkter.
Enligt anslagsvillkoren ska programföretagen ha en decentraliserad
organisation som skapar goda förutsättningar för självständigt
beslutsfattande på regional och lokal nivå samt att den lokala och regionala
organisationen ska ges tillräckliga resurser för att effektivt kunna spegla
respektive områdes särprägel och egenart. I anslagsvillkoren finns också
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villkor om att den del av allmänproduktionen i programföretagens
rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55
procent (55-procentsvillkoret).
Villkoren i sändningstillstånden och anslagsvillkoren som reglerar
programföretagens ansvar att spegla förhållanden i hela landet är centrala för
programföretagens uppdrag och verksamhet. I december 2010 gav
regeringen Myndigheten för radio och tv i uppdrag att utvärdera
effektiviteten av 55-procentsvillkoret. Mot bakgrund av de senaste årens
omfattande medieutveckling, som bl.a. beskrivits i Medieutredningens
betänkanden SOU 2015:94 och SOU 2016:80, ser regeringen att det finns
skäl att göra en ny analys av effektiviteten i de villkor som är av relevans för
uppdraget att spegla hela landet utifrån geografiska utgångspunkter.
Analysen kommer att överlämnas till den parlamentariska public servicekommittén som har i uppdrag att lämna förslag om regleringen av radio och
tv i allmänhetens tjänst på kort och längre sikt (Ku 2016:06).
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