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BESLUT
2019-06-20

Dnr: 19/01235

SAKEN

Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med
funktionsnedsättning i Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samlade
programutbud i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster
BESLUT

UR har – utifrån bolagets egen tolkning av vilka programtjänster som omfattas
av kraven – uppfyllt kraven för 2018 avseende textning av icke direktsända
program, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text.
UR har även uppfyllt kraven på att utvärdera och lämna redogörelser för
utvecklingen av tjänsternas kvalitet och användbarhet utifrån ett
brukarperspektiv samt att ha en systematisk och regelbunden dialog med
brukarorganisationer. UR har också visat att bolaget eftersträvar att brukare får
fullgod och tillgänglig information om vilka program som tillgängliggörs genom
olika tjänster.
UR har inte sänt några direktsända program och ärendet lämnas därför utan
åtgärd i den delen.
I några fall har det varit nödvändigt att begära in kompletterande uppgifter. I
kommande redovisningar bör UR tydligare redogöra för dessa så att uppfyllelsen
kan bedömas utifrån de uppgifter som lämnas i redovisningen.
_____________________

BAKGRUND
Regeringens beslut för perioden 2017–2019

Den 20 december 2016 beslutade regeringen att UR under perioden 1 januari
2017–31 december 2019 ska tillgängliggöra tv-sändningar för personer med
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funktionsnedsättning genom textning, teckenspråkstolkning, uppläst text och
syntolkning enligt följande.1
Kravens omfattning

Nivå

Omfattning av skyldighet att tillgängliggöra sändningar
procent av sändningstiden för tv-sändningar på svenska
Textning av Textning av Teckenspråks- Syntolkning
icke
direktsända tolkning
direktsända
program
program
100
65
3
3

Nivå 1
1 januari 2017–
31 december
2017
Nivå 2
100
1 januari 2018–
31 december
2018
Nivå 3
100
1 januari 2019–
31 december
2019

65

3,5

3,5

70

4

4

Omfattningen avser UR:s samlade programutbud i Sveriges Television AB:s
(SVT) samtliga programtjänster som sänds i marknätet, via satellit och genom
tråd. Fördelningen av tillgängliggörandet mellan olika programtjänster får
avgöras av UR efter diskussion med berörda brukarorganisationer och med
beaktande av aktuella målgruppers behov, bland annat när det gäller vilka
program som tillgängliggörs. Samtliga tillgänglighetstjänster ska hålla hög kvalitet
och användbarhet, vilket ska utvärderas årligen av programföretaget.
Skyldigheten omfattar inte beställ-tv. Dock kan visst tillgodoräknande få ske, se
nedan under Tillgodoräknande av beställ-tv.
Skyldigheten att tillgängliggöra program genom textning ska uppfyllas genom
textning av förinspelade och direktsända tv-program på svenska. UR ska särskilt
eftersträva en ökad kvalitet i textningen av direktsända program.
Skyldigheten att tillgängliggöra program genom teckenspråkstolkning ska
uppfyllas genom tolkning av program för den breda allmänheten.
Utöver vad som framgår ovan ska tjänsten uppläst text erbjudas i alla ickedirektsända program med översättningstext i utbudet av UR:s program i SVT:s
programtjänster. UR ska ägna särskild uppmärksamhet åt tjänstens kvalitet och
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användbarhet utifrån ett brukarperspektiv. Arbetet ska vara systematiskt och
regelbundet samt dokumenteras och redovisas enligt vad som anges nedan.
Utbudet av UR:s program i SVT:s programtjänster ska tillgängliggöras genom
samtliga tillgänglighetstjänster i såväl marknätet som via satellit och genom tråd
om tekniska förutsättningar för distribution av tillgänglighetstjänsten finns.
Teckenspråkstolkning och syntolkning som tillhandahålls genom sändning över
internet samtidigt som ett tv-program sänds linjärt i en programtjänst får
tillgodoräknas som ett tillgängliggörande.
Syntolkning eller uppläst text som tillhandahålls genom ett ljudspår i en separat
enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta samtidigt som ett tv-program sänds
linjärt i en programtjänst får tillgodoräknas som ett tillgängliggörande.
Tillgodoräknande av beställ-tv
I fråga om program som har sänts med eller utan tillgänglighetsteknik i
marknätet, via satellit eller genom tråd i programtjänster under den aktuella
redovisningsperioden, och som också har gjorts tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning i beställ-tv under perioden, får ett tillhandahållande i
beställ-tv tillgodoräknas till viss del för att uppfylla kravet på att tillgängliggöra
sändningar i marknätet, via satellit eller genom tråd.
Tillgodoräknandet får inte överstiga 30 procent av den sändningstid som ska
tillgängliggöras enligt respektive nivå. Möjligheten till tillgodoräknande gäller
endast i fråga om tillgängliggörande genom teckenspråkstolkning och
syntolkning.
Information
UR ska eftersträva att brukare får fullgod och tillgänglig information om vilka
program som tillgängliggörs genom olika tjänster.
Dialog med brukarorganisationer
UR ska ha en systematisk och regelbunden dialog med berörda brukarorganisationer. Dialogen ska dokumenteras och bland annat syfta till att utveckla
kvaliteten och användbarheten hos tillgänglighetstjänsterna ur ett brukarperspektiv.
Överenskommelser om fördelning av ansvar
UR får komma överens med SVT om hur ansvaret för olika slags insatser enligt
regeringens beslut ska fördelas. Omfattningen av skyldigheten att tillgängliggöra
tv-program gäller då SVT:s och UR:s sammanlagda programutbud.

1
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Redovisning av kraven
UR ska årligen lämna in en redovisning av hur kraven enligt beslutet har uppfyllts. Redovisningen ska lämnas in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
och Myndigheten för press, radio och tv senast den 1 mars året efter det år som
redovisningen avser. I redovisningen ska lämnas redogörelser för utvecklingen
av tjänsternas kvalitet och användbarhet. Även dialogen med berörda brukarorganisationer och hur dialogen med brukarorganisationerna har bidragit till
utvecklingen ska redovisas. Eventuella överenskommelser mellan företagen om
fördelning av ansvaret för olika insatser ska också redovisas. Om UR bedömer
att det saknas tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra program genom en
viss teknik på en viss plattform ska detta anges i samband med den årliga
redovisningen.
Granskningsnämndens tidigare bedömningar för perioden 2014–2016

Granskningsnämnden har för perioden 2014–2016 årligen följt upp hur UR uppfyllt sina skyldigheter enligt regeringens tidigare beslut2 om krav på tillgänglighet
till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Mot bakgrund av hur
regeringens tidigare beslut har varit utformade, och sedermera på grund av hur
UR valt att redovisa uppfyllelsen av kraven, har nämnden inte kunnat bedöma
om UR uppfyllt samtliga krav på tillgänglighet till tv-sändningar under åren
2014, 2015 och 2016. För detaljer hänvisas till nämndens beslut.3
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING FÖR ÅR 2017

Granskningsnämnden bedömde att UR hade uppfyllt kraven för år 2017
avseende textning av icke direktsända program, teckenspråkstolkning,
syntolkning och uppläst text.
Granskningsnämnden gjorde bedömningen utifrån bolagets egen tolkning av
vilka programtjänster som omfattas av kraven.
Granskningsnämnden bedömde även att UR hade uppfyllt kraven på att
utvärdera och lämna redogörelser för utvecklingen av tjänsternas kvalitet och
användbarhet utifrån ett brukarperspektiv samt att ha en systematisk och
regelbunden dialog med brukargrupper. Nämnden fann också att UR hade visat
att bolaget och eftersträvar att brukare får fullgod och tillgänglig information om
vilka program som tillgängliggörs genom olika tjänster. Eftersom UR inte hade
sänt några direktsända program förra året föranledde ärendet inga åtgärder vad
gäller textning av direktsända program.
Nämnden fann dock att det utgjorde en brist i redovisningen att uppfyllelsen av
kraven inte kunde bedömas utifrån de uppgifter som lämnades i redovisningen.
Nämnden uttalade också att UR i kommande redovisningar tydligare skulle
2
3

Ku2013/2310/MFI, Ku2013/2534/MFI och Ku2015/03038/MF
Dnr 15/01350, 16/01067 och 17/00916
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redogöra för hur fördelningen av tillgängliggörandet mellan olika
programtjänster har avgjorts av UR efter diskussion med berörda brukarorganisationer och med beaktande av aktuella målgruppers behov, bland annat
när det gäller vilka program som tillgängliggörs.
REDOVISNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2018–31 DECEMBER 2018

Myndigheten för press, radio och tv har i några fall begärt in kompletterande
uppgifter från UR inför granskningsnämndens bedömning. I det följande
redovisas dels sådant som anförts i public service-redovisningen, och i
förekommande fall sådant som framkommit i begärda tilläggsuppgifter.
UR uppger i sin public service-redovisning för 2018 att kraven har uppfyllts.
Sändningarna i marknätet, via satellit och simultansändningarna över internet är
identiska eftersom de utgår från samma sändning vilket innebär att de inte kan
skilja sig innehållsmässigt eller genom hur tillgänglighetstjänsterna visas.
Sändningarna har varit identiska vad gäller såväl innehåll som hur
tillgänglighetstjänsterna (textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst
text) har visats och fungerat. Uppläst text fungerar dock inte i marknätet i hdkanalerna. UR har i sin redovisning uppgett att uppläst text inte heller fungerar i
satellitsändningar. Mot bakgrund av att det framgår av SVT:s redovisning att den
upplästa texten numera fungerar även i satellitsändningarna har nämnden ställt
en kompletterande fråga till UR som uppgett att bolaget inte fått information
om att det numera fungerar och att det är SVT som förfogar över och styr
tjänsten.
Sändningstimmar på svenska och fördelning mellan programtjänster

UR sänder i marknätet i SVT:s programtjänster samt i Kunskapskanalen, som
UR driver tillsammans med SVT. Sändningstider och sändningsvolymer beslutas
i samråd med SVT och regleras i sändningstidsavtal. Avtalen är ramar för
planeringen under hela tillståndsperioden, men tiderna kan också justeras över
tid, i samråd mellan bolagen. UR:s utbud publiceras också på UR Play, UR Skola
och UR Access och kan även nås från ur.se och kunskapskanalen.se. En del
material publiceras enbart på webben.
Totalt sändes 3 492 timmar av UR:s programutbud i SVT:s programtjänster
under 2018. 1 268,8 timmar sändes på svenska, parallellt i marknätet, via satellit
och genom tråd.
I kompletterande fråga från granskningsnämnden om hur tillgängliggörandet har
fördelats mellan SVT:s olika programtjänster och hur har målgruppernas behov
beaktats vid fördelningen har UR svarat följande.
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Teckenspråkstolkat
SVT24

Antal timmar
34,92

Procent
62%

SVTB
K
Totalsumma
Syntolkat
SVT24
SVTB
Totalsumma

21,7
0,2
56,8
Antal timmar
35,3
20.9
56,2

38%
0%
100%
Procent
63%
37%
100%

UR har genom fördelningen mellan SVT:s programtjänster beaktat
målgruppernas behov på så sätt att barnprogram har sänts i SVTB och övriga
program i SVT 24 för att i möjligaste mån kunna sända dessa program parallellt
med att det otolkade programmet sänds i SVT1 eller SVT2. Eftersom UR har få
fasta slottar samordnar UR detta med SVT för att erbjuda en så bra tjänst som
möjligt, ofta genom att samla ihop teckenspråks- respektive syntolkning i längre
block i SVT24 så att respektive målgrupp lätt skall kunna hitta och ta del av sitt
utbud.
På fråga från granskningsnämnden har UR uppgett att UR, i likhet med förra
året, anser att hd-sändningarna endast utgör parallellsändningar i en annan
teknisk kvalitet och är därför inte att beakta som programtjänster vid tillämpning
av tillgänglighetsbeslutet. Sändningarna i SVT1 HD och SVT2 HD utgörs av
parallellsändningar och särskiljs därför inte i SVT:s sändningsstatistik och inte
heller i UR:s sändningsstatistik.
Textning av icke direktsända program

Samtliga icke direktsända tv-program på svenska har under 2018 textats.
Hela UR:s programutbud textas med hjälp av ett textningsbolag. Varje undertextfil kvalitetsgranskas först av textningsbolaget innan leverans till UR. Därefter
gör UR en teknisk stickprovskontroll av varje undertextfil innan den levereras till
SVT för sändning.
Textning av direktsända program

UR har inte direktsänt några tv-program på svenska, varför kravet på
direkttextning inte aktualiserats.
Teckenspråkstolkning

Totalt har UR sänt 56,8 timmar teckenspråkstolkade program i SVT:s programtjänster under 2018.
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För att säkra språklig kvalitet och förbättra elevens förståelse använder UR i
största mån icke hörande tolkar. Tolken utgår från ett manus, skrivet på teckenspråk, i stället för en direkttolkning som utförs av en hörande. Det medför en
väsentlig kvalitetshöjning då språket blir korrekt eftersom det förmedlas av en
infödd teckenspråkstalare. Vilka program UR väljer att teckenspråkstolka
diskuteras i de referensgruppsmöten och dialogmöten UR har kring dessa frågor.
Generellt sett prioriteras aktualitetsprogram och under året har flera av de
program som ingått i särskilda satsningar även teckenspråkstolkats i samband
med att programmen har premiärsänts. Därutöver prioriteras program inom de
ämnen där man kan se att teckenspråkstalande elever har sämre resultat än
svensktalande, till exempel inom NO-ämnena. UR har vidare gett flera exempel4
på programserier som teckenspråkstolkats.
Syntolkning

Totalt har UR sänt 56,2 timmar syntolkade program i SVT:s programtjänster
under 2018.
Under 2018 har UR fortsatt att öka kunskapen internt kring syntolkning för att
höja och garantera kvalitén på tjänsten. Under året har därför den grupp som
ansvarar för syntolkningen fördjupat kontakten med brukare av tjänsten för att
få återkoppling på UR:s syntolkningar liksom förslag till förbättringar. Under
våren avslutade två syntolkningsproducenter vid UR en syntolkningsutbildning
vid Fellingsbro folkhögskola. Då merparten av UR:s program används i en
klassrumssituation är det viktig att syntolkningen inte stör filmen eftersom det
bör vara möjligt för hela klassen att se den syntolkade versionen.
Urvalet för vilka program som ska syntolkas baseras i övrigt på
aktualitetsprogram och under året har flera av de program som ingått i särskilda
satsningar även syntolkats i samband med att programmen har premiärsänts. Av
de exempel på programserier som syntolkats framgår att de är desamma som de
som teckenspråkstolkats.
Uppläst text

UR har under 2018 försett alla program på annat språk än svenska med översättningstext. Detta gäller dock inte de språkprogram som av pedagogiska skäl
sänds på respektive språk eller textas på språket i fråga. Tjänsten uppläst text har
erbjudits i alla icke direktsända program med översättningstext. Tekniken
fungerar inte i marknätets HD-kanaler. Då UR inte har någon egen
programtjänst är det SVT som står för tjänsten uppläst text.

Pinos dagbok (förskola), Folksagor i världen (årskurs F–3), Om evolution (årskurs 4–6), Alla funkar olika
(årskurs 7–9), Fatta Sveriges demokrati, (årskurs 7–9), Min samiska historia (årskurs 7–9), Perspektiv på världen
(gymnasiet), Samernas tid, (folkbildning), Superungar, (folkbildning), Det goda landet (folkbildning)
4

8/11

Granskningsnämnden har frågat hur UR har uppfyllt kravet på att
programföretaget ska ägna särskild uppmärksamhet åt tjänstens kvalitet och
användbarhet utifrån ett brukarperspektiv och att arbetet ska vara systematiskt
och regelbundet. UR har uppgett att i den kontinuerliga dialog som UR har med
brukarna fångar UR upp de behov och synpunkter om hur tjänsten kan
utvecklas som framkommer och för dem vidare till SVT som förfogar över
tjänsten.
Tillgänglighetstjänsternas kvalitet och användbarhet, information samt
dialogen med brukarorganisationerna

Utöver vad som nämnts ovan beträffande de olika tillgänglighetstjänsterna framgår följande uppgifter av UR:s redovisning.
För att försäkra sig om att samtliga tillgänglighetstjänster håller en hög kvalitet
och användbarhet, utvärderas årligen utbudet bland annat genom dialogmöten
med olika grupper inom funktionshinderrörelsen. Syftet med dialogmötena är att
inhämta användarnas återkoppling på programutbudet och tillgängliggörandet
för att utveckla och anpassa utbudet vidare. I dialog med de olika
brukarorganisationerna får UR synpunkter på såväl programutbudet som hur
tillgänglighetstjänsterna fungerar.
Utöver dialog med de olika brukarorganisationerna skickar UR även ut
nyhetsbrev med information kring när, hur och var olika program sänds och
tillgängliggörs, bland annat till taltidningar och representanter för såväl
synskadade som hörselnedsatta och döva. UR:s dövredaktion står i ständig
kontakt med användare och representanter för olika dövföreningar, bland annat
via sociala medier.
UR har under 2018 haft ett samrådsmöte med Synskadades Riksförbund.
Därutöver skapades under 2018 också en fokusgrupp med unga synskadade i
syfte att få bättre feedback på programmen samt tillgängligheten på webben.
Möten med fokusgruppen ska hållas två gånger per år.
I oktober bjöd UR in den teckenspråkiga dialoggruppen till ett dialogmöte.
Representanter från organisationer, myndigheter och förbund som är inriktade
på svenskt teckenspråk, dövfrågor, dövkultur samt familjer eller anhöriga till
döva, hörselskadade, hörselnedsatta eller de med språkstörning deltog. En
återkommande synpunkt från mötet med dialoggruppen har varit att UR:s
teckenspråkstolkade utbud inte syns tillräckligt väl. Detta har bland annat lett till
ett utvecklingsarbete som syftar till att det teckenspråkstolkade utbudet på UR:s
plattformar ska bli såväl synligare som lättare att söka efter. Under året har
därför återkoppling skett direkt mellan den teckenspråkiga dialoggruppen och
UR:s webbutvecklare för att förbättra tekniska gränssnitt, allt för att öka
tillgängligheten. En annan återkommande synpunkt är att sändningstiderna inte
är optimala. UR har som ambition att kunna parallellsända program med syn-
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och teckentolkning när de ordinarie programmen premiärsänds, men detta har
hittills visat sig svårt eftersom det är trångt i tablåerna. En annan synpunkt som
framkommit i dialogen är att det finns ett stort behov av igenkänning och
spegling och därför finns önskemål om fler program som är direkt producerade
på teckenspråk och med enbart ickehörande aktörer. UR har under 2018 ökat
antalet sådana produktioner. UR har dessutom utökat teckenspråksredaktionen
med bland annat en projektledare och en producent med dövkompetens, vilket
också är ett behov som uttryckts vid dialogmötena. Dessa rekryteringar
underlättar produktionen och borgar för en hög kvalitet.
I oktober 2018 anordnade UR, SR och SVT tillsammans med organisationerna
Lika Unika och Funktionsrätt Sverige, den årliga PS Funk-dagen, som är ett
heldagsseminarium med fokus på funktionsrättsfrågor och valprogrammen som
public service sände under valåret 2018. En uppföljande workshop med fokus
på ökad delaktighet för personer med normbrytande funktionsnedsättningar
hölls i januari 2019. Dessutom deltar UR, tillsammans med SVT och SR, i en
samverkansgrupp, Nordic Diversity Group, där Nordens alla public servicebolag träffas årligen för att dela kunskap, erfarenheter och perspektiv kring
mångfaldsarbetet i respektive bolag. Även via nätverk, seminarier, forskning och
rapporter samlar UR kunskap om de behov som finns hos respektive målgrupp.

AKTUELLA BESTÄMMELSER

En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller
sökbar text-tv ska utforma tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller
liknande teknik. Skyldigheten omfattar inte beställ-tv via tråd. Tillgängliggörandet ska ske i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten
finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av
radio och tv i allmänhetens tjänst (5 kap. 12 § radio- och tv-lagen)
En programtjänst är ett samlat utbud av tv-program som sänds under en
gemensam beteckning (3 kap. 1 § 12 p. radio- och tv-lagen).
Granskningsnämnden för radio och tv övervakar efterlevnaden av
bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § radio- och tv-lagen om beslutet
har meddelats av regeringen (16 kap. 2 § radio- och tv-lagen).
Den som inte följer ett beslut om skyldighet att utforma tv-sändningar på ett
sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, får meddelas de förelägganden som behövs i enskilda fall för att
beslutet ska efterlevas. Ett föreläggande får förenas med vite (17 kap. 11 § första
stycket 4 p. radio- och tv-lagen).
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GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Särskilt angående SVT1 HD och SVT2 HD

Granskningsnämnden bedömer att SVT1 HD och SVT2 HD är två separata
programtjänster, även om de motsvarar SVT1 och SVT2 innehållsmässigt men i
högupplöst kvalitet. Regeringens beslut lämnar dock utrymme för tolkning av
om sändningstimmarna i hd-programtjänsterna ska omfattas av kraven. Mot
denna bakgrund bedömer nämnden, precis som föregående år, nedan UR:s
uppfyllelse av tillgänglighetskraven utifrån bolagets egen tolkning av vilka
programtjänster som omfattas av kraven, nämligen SVT1, SVT2, Barnkanalen,
SVT24 och Kunskapskanalen. Detta innebär att sändningstimmarna i hdprogramtjänsterna inte inkluderas vid beräkningen av den totala omfattningen av
skyldigheten att tillgängliggöra sändningar.
Textning av icke direktsända program

Av UR:s redovisning framgår att UR har textat samtliga icke direktsända tvprogram på svenska under 2018 och att tillgängliggörandet har sett likadant ut på
alla plattformar (marknät, satellit och tråd). UR har därmed uppfyllt kravet vad
gäller textning av icke direktsända program.
Textning av direktsända program

UR har inte sänt några direktsända program under 2018. Ärendet föranleder
därför inte någon ytterligare åtgärd i denna del.
Teckenspråkstolkning och syntolkning

UR har uppgett att av UR:s samlade programutbud som sänts i SVT:s samtliga
programtjänster under 2018 har 1 268,8 timmar varit på svenska och att
sändningarna har varit identiska i marknätet, via satellit och genom tråd. Totalt
44,4 timmar ska därmed ha tillgängliggjorts med teckenspråkstolkning respektive
syntolkning (3,5 procent av 1 268,8 timmar) per plattform under året. Av UR:s
redovisning framgår att bolaget har teckenspråkstolkat totalt 56,8 timmar och
syntolkat totalt 56,2 timmar i marknätet, via satellit respektive genom tråd under
2018. UR har därmed uppfyllt kraven vad gäller teckenspråkstolkning och
syntolkning på alla tre plattformar.
Uppläst text

UR har anfört att tjänsten uppläst text har erbjudits i alla icke direktsända
program med översättningstext och att det är SVT som står för denna tjänst.
Det framgår att tjänsten fungerat i marknätet, via satellit och över internet, dock
inte i hd-kanalerna i marknätet. Nämnden finner att UR har uppfyllt kravet vad
gäller uppläst text.
Av de kompletterande uppgifter som begärts in anser nämnden att det får anses
framgå att UR även har uppfyllt kravet på att programföretaget ska ägna särskild
uppmärksamhet åt tjänstens kvalitet och användbarhet utifrån ett
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brukarperspektiv och att arbetet ska vara systematiskt och regelbundet. I
kommande redovisningar bör UR tydligare redogöra för detta så att uppfyllelsen
kan bedömas utifrån de uppgifter som lämnas i redovisningen.
Tillgänglighetstjänsternas kvalitet och användbarhet, information samt
dialogen med brukarorganisationerna

UR har uppfyllt kraven på att utvärdera och lämna redogörelser för utvecklingen
av tjänsternas kvalitet och användbarhet samt att ha en systematisk och
regelbunden dialog med brukarorganisationer. Det framgår också att UR
eftersträvar att brukare får fullgod och tillgänglig information om vilka program
som tillgängliggörs genom olika tjänster.
I de kompletterande uppgifter som nämnden begärt framgår hur fördelningen av
tillgängliggörandet mellan olika programtjänster har avgjorts av UR efter
diskussion med berörda brukarorganisationer. I kommande redovisningar bör
UR tydligare redogöra för detta så att uppfyllelsen kan bedömas utifrån de
uppgifter som lämnas i redovisningen.

Detta beslut har fattats av Dag Mattsson, Ulrik von Essen, Ulrika Hansson,
Clas Barkman, Bo-Erik Gyberg, Gunnar Springfeldt och Kristina Åberg efter
föredragning av Anna Dingertz.
På granskningsnämndens vägnar

Dag Mattsson

Anna Dingertz

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

