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Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att förbereda 

inordnandet av Statens medieråds uppgifter i myndigheten  

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att förbereda 

inordnandet av Statens medieråds samtliga uppgifter i myndigheten den 

1 januari 2024.  

Inordnandet ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.  

Myndigheten för press, radio och tv ska vid genomförandet av uppdraget 

beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Samråd ska ske med 

Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor. 

Myndigheten för press, radio och tv ska samråda med Statens medieråd och 

Ekonomistyrningsverket vid uppdragets genomförande. 

Myndigheten för press, radio och tv ska fortlöpande informera 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om uppdragets genomförande. 

Myndigheten för press, radio och tv ska i sitt budgetunderlag för 2024–2026 

i samverkan med Statens medieråd räkna in de uppgifter som ska överföras 

från Statens medieråd.  

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga 

delar. 
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Ärendet 

Regeringen eftersträvar en så effektiv statsförvaltning som möjligt. I detta 

sammanhang har frågan om en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur på 

medieområdet väckts.  

I departementspromemorian Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten 

för press, radio och tv (Ds 2022:17) analyseras konsekvenserna av ett 

inordnande av Statens medieråds samtliga uppgifter i Myndigheten för press, 

radio och tv. Ett sådant inordnande av uppgifter i Myndigheten för press, 

radio och tv bedöms ge bättre förutsättningar att arbeta med 

omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med 

förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster. 

Bedömningen i promemorian är också att det på sikt finns 

samordningsvinster avseende kansli- och stödfunktioner och lokalkostnader. 

Promemorian remitterades t.o.m. den 18 november 2022. Samtliga 

remissinstanser som yttrat sig är positiva till ett inordnande.  

Skälen för regeringens beslut 

Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd är två 

myndigheter med närliggande uppdrag och uppgifter t.ex. gällande skydd av 

barn mot skadligt medieinnehåll och medie- och informationskunnighet. 

Båda myndigheterna har även enligt sina instruktioner i uppdrag att följa och 

sprida information om medieutvecklingen i samverkan med varandra. Mot 

bakgrund av de senaste årens utveckling på mediemarknaden och i ljuset av 

pågående EU-processer bedöms en sammanslagning av myndigheternas 

verksamheter kunna innebära en fördel, inte minst för en samlad 

omvärldsbevakning. Bedömningen är också att verksamheternas fortsatta 

utveckling skulle kunna gynnas av att ingå i en samlad mediemyndighet. På 

så sätt skapas goda möjligheter för en mindre sårbar verksamhet sett till 

personal och förbättrade förutsättningar för kompetensförsörjning. Ett 

inordnande kan även möjliggöra för ett mer ändamålsenligt nyttjande av 

resurser till kärnverksamheten och till utvecklingen av denna, t.ex. för att 

säkra ett fortsatt långsiktigt arbete för medie- och informationskunnighet. 

En större och mer samlad organisation skulle medföra en stärkt och breddad 

kompetens jämfört med dagens situation där ansvaret är uppdelat mellan 

myndigheterna. 

Myndigheten för press, radio och tv ska därför förbereda ett inordnande av 

samtliga uppgifter från Statens medieråd i myndigheten.  
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Regeringen har i dag även gett Statens medieråd i uppdrag att förbereda 

överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv 

samt förbereda en avveckling av myndigheten (Ku2023/00116). 

 

På regeringens vägnar 

  

Parisa Liljestrand  

 Sofia Blid 
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