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Ärende: Synpunkter angående Departementets svar på mitt remissvar SOU 2016-80, En 

              Gränsöverskridande mediepolitik   

 

Sändningstillstånden är ju n relik från när gamla Telegrafverket tilläts att använda vissa frekvensområden 

för så kallad ”rundradio”. Dessa sändningstillstånd har enm åren kommit att ligga till rund för 

lagstiftningen kring programproduktion och för granskningen av programmen. 

 

I och med att vi numera har ett diversifierad publicservicekoncern, som distribuerar sitt intelletuella 

arbetsresultat på ett stort antal plattformar, som kabeltvbolagen,  

 

 

Jag har tidigare informerat Dig om att  jag kommer att bevaka att Granskningsnämnden för Radio och TV 

/GRN) skall komma att tvingas att ta ställning till all missvisande information från public-serviceföretagen, 

och även till all information på SVTs och SRs webbar (Internet). GRN ordföranden har i sina beslut hittills 

ofta nekat behandla ärenden som dom till exempel ansett vara klagomål på ”sökbar Text-TV”, vad nu detta 

begrepp är för något. 

 

I och med att  SOU 2016-80, En gränsöverskridande  mediepolitik, beskriver hur PublicService-företagens  

verksamhetsområde kommer att utvidgas, och då dessa redan, på eget initiativ och utan riksdagens 

hörande, har utvidgat sin verksamhet till Internet, så tar jag redan nu  initiativ till att PublicService-

företagens hela informations-produktion  skall kunna granskas av GRN, och då med  speciellt fokus på 

opartiskhet och saklighet. 

  

FÖRSLAG 

 

1) PublicService-företagen borde behöva ”sändningstillstånd” för all sin informations-

produktion, till exempel den som sker på Internet 

2) PublicService-företagens hela informations-produktion  måste kunna granskas av 

GRN, och då med  speciellt fokus på opartiskhet och saklighet  (sid 39, sista stycket och sid 482, sid  495 

längst ned,  sid 527 och 529) 

3) När ordföranden för GRN vägrar att låta ett sådant ärende behandlas av GRN in 

pleno, så måste detta kunna överklagas till Förvaltningsrätt (sid 39, sista stycket och sid 482, sid  495 längst 

ned, sid 527 och 529) 

4) För att undvika att PublicService-media censurerar inköpt material, så bör det 

lagstiftas om att PublicService-media skall ha en allsidig nyhetsförmedling (sid 292 &293, ref: GRN Dnr 

16/03053 )  Också här måste Staten intervenera ! 

5) I och med att Staten sålt Terracom (Boxer) till ComHem, så har ju Staten sluppit från 

kostnaderna för att driva TV-sändarna  i marknätet, vilket väl borde minska den delen av TV-licensen ? 

(sid 442 & 443) 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Carl Axel Bruno 
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