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Blanketten
Anmälan skickas
skickas med
med e-post
e-post till:
registrator@mprt.se
registrator@mprt.se

Redovisning av tillgänglighet till tv-sändningar i
marknätet, via satellit och genom tråd för
personer med funktionsnedsättning

eller med post till:
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33,
33 ,121
121 25 Stockholm-Globen

SÄRSKILDA SKYLDIGHETER
Redovisningsperiod: 1 juli 2017 - 30 juni 2018

1. Leverantör av medietjänst med särskilda skyldigheter
Namn på leverantören

Person-/organisationsnummer

Programtjänst/er

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Direktnummer

E-post

2. Sändningstimmar på svenska
Det totala antalet sändningstimmar på svenska (inte beställ-tv) under den aktuella perioden fördelat på de olika plattformarna
Skyldigheterna omfattar inte beställ-tv men visst tillgodoräknande får ske (läs mer under punkt 11 och under Information på sista sidan av detta dokument).

I marknätet

Via satellit

Genom tråd1

0
0

Icke direktsända (förinspelade) tv-program

Direktsända tv-program

Totala antalet sändningstimmar på svenska

Totalt

0

0

0

1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.

Det totala antalet sändningstimmar på svenska (inte beställ-tv) på alla tre plattformar

0

3. Tillgängliggjorda timmar genom textning - program på svenska
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)

I marknätet

Genom tråd1

Via satellit

Totalt

0
0

Textning av icke direktsända (förinspelade) program

Textning av direktsända program

1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.

4. Tillgängliggjorda timmar genom tolkning - program på svenska
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)

I marknätet

Via satellit

Genom tråd1

Beställ-tv2

Totalt

0
0

Teckenspråkstolkning

Syntolkning
1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.
2) Se punkt 11.

5. Sändningstimmar med översättningstext
Det totala antalet sändningstimmar med översättningstext till svenska (inte beställ-tv) under den aktuella perioden fördelat på de
olika plattformarna.
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)

I marknätet

Via satellit

Genom tråd1

Totalt

0

Översättningstext

1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.

6. Tillgängliggjorda timmar genom uppläst text
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)

I marknätet
Uppläst text
1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.
2) Se punkt 11.

Via satellit

Genom tråd1

Beställ-tv2

Totalt

0

1

8. Tillgängliggjorda timmar genom ett ljudspår i separat enhet under den aktuella perioden
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)
Om ni har tillhandahållit syntolkning eller uppläst text genom ett ljudspår i en separat enhet ‒ såsom mobiltelefon eller läsplatta ‒ samtidigt som ett tv-program sänts
linjärt, beskrivs arbetet här. Ange typ av enhet, vilken teknik som använts (syntolkning eller uppläst text) samt i vilken omfattning detta har skett.

1. Syntolkning eller uppläst text som tillhandahålls genom ett ljudspår i en separat enhet så som mobil eller läsplatta samtidigt som ett tv-program sänds linjärt i en
programtjänst.

9. Beaktande av de aktuella målgruppernas behov
Beskriv utförligt arbetet med hur aktuella målgruppers behov har beaktats vid fördelningen av tillgängliggörandet mellan de olika programtjänsterna och plattformarna.

10. Om kraven inte uppfyllts
Om skyldigheten att tillgängliggöra tv-sändningar på svenska inte uppfyllts under den aktuella perioden anges orsakerna till detta här.

11. Till denna blankett bör fogas en förteckning över vilka sända program som har tillgängliggjorts i marknätet, via

satellit och/eller genom tråd i de olika programtjänsterna under den aktuella perioden. Det bör även framgå på vilket
sätt och på vilka sändningstider programmen har tillgängliggjorts.

12. Den som vill kunna tillgodoräkna sig program som har tillgängliggjorts i beställ-tv under den aktuella perioden bör
även bifoga en förteckning över vilka program som har tillgängliggjorts i beställ-tv under perioden. Ange programmets
namn och längd, namn på programtjänsten och beställ-tv-tjänsten som programmet har tillhandahållits i och på vilket
sätt programmet har tillgängliggjorts i beställ-tv-tjänsten (till exempel genom teckenspråkstolkning).
(Observera att programmet även måste ha sänts linjärt – med eller utan tillgänglighetsteknik – i marknätet, via satellit
eller genom tråd under den aktuella redovisningsperioden för att kunna tillgodoräknas. Observera också att tillgodoräknandet inte får överstiga 30 procent av den sändningstid som ska tillgängliggöras enligt respektive nivå och att
möjligheten till tillgodoräknande endast gäller i fråga om tillgängliggörande genom teckenspråkstolkning, syntolkning
och uppläst text. Läs mer under Information på sista sidan av detta dokument.)

Information
Särskilda skyldigheter för leverantörer av medietjänster

Särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning gäller för leverantörer vars programtjänster har en tittartidsandel om en procent eller högre.
Skyldigheterna innehåller krav på årligt ökande kvoter per teknik enligt nedanstående tabell. Kravet
på uppläst text omfattar program med översättningstextning till svenska. Användningen av tekniken
uppläst text avseende svenska program får också räknas med vid uppfyllande av kravet.
Omfattning av skyldighet att tillgängliggöra tv-sändningar (skyldigheternas omfattning anges per
teknik i procent av det sammantagna antalet sändningstimmar i marknätet, via satellit och genom tråd)
Program på svenska

Textning av
förinspelade
program

Program med
översättningstext

Textning av
direktsända
program

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Uppläst text

Nivå 1
1 juli 2016–
30 juni 2017

100

40

3

3

0,5

Nivå 2
1 juli 2017–
30 juni 2018

100

45

3

3

1

Nivå 3
1 juli 2018–
30 juni 2019

100

50

3,5

3,5

1,5

Nivå 4
1 juli 2019–
30 juni 2020

100

55

4

4

2

Skyldigheten att tillgängliggöra tv-sändningar ska från och med den 1 juli 2013 även omfatta
tv-sändningar genom tråd. Tillgängliggörandet ska därför ske i marknätet, via satellit och genom
tråd. Sändningar via tråd omfattar sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.
Skyldigheten att tillgängliggöra tv-program omfattar endast tv-sändningar, inte beställ-tv. Ett visst
tillgodoräknande av beställ-tv kan dock få ske. I fråga om program som har sänts linjärt (med eller
utan tillgänglighetsteknik) i marknätet, via satellit eller genom tråd under den aktuella redovisningsperioden och som också har gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i beställ-tv
(icke-linjärt) under perioden, får tillgängliggörandet i beställ-tv tillgodoräknas till viss del för att
uppfylla skyldigheterna. 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, syntolkning och uppläst text.
Leverantörer av medietjänster med särskilda skyldigheter får, med beaktande av aktuella målgruppers behov, avgöra den närmare fördelningen av tillgängliggörandet mellan de olika plattformarna.
Ett visst tillgängliggörande ska dock ske linjärt på alla plattformar.

Blanketten skickas med e-post till:
registrator@mprt.se
eller med post till:
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

Kostnadstak

Skyldigheten behöver inte uppfyllas till den del kostnaden överstiger en procent av nettoomsättningen
för den aktuella programtjänsten kalenderåret före den period som den aktuella nivån avser.

Reklam och andra annonser

Reklam och andra annonser ska inte omfattas av skyldigheten och inte heller räknas med vid bedömningen av om leverantören har uppfyllt sina skyldigheter. De ska därför inte räknas in i antalet
sändningstimmar i redovisningen.

Sista redovisningsdag

Leverantörer av medietjänster med särskilda skyldigheter ska redovisa hur kraven har uppfyllts en
gång per år. Redovisningen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 augusti varje år.

Vite

Den som inte följer ett beslut om skyldighet att utforma tv-sändningar på ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning kan föreläggas vid vite att fullgöra
dessa skyldigheter (17 kap. 11 § första stycket 4 p. radio- och tv-lagen).

Publicering

Resultatet av myndighetens uppföljning av tillgänglighetsarbetet kommer att publiceras på myndighetens webbplats, www.mprt.se.

Kontaktuppgifter

Ni kan kontakta oss på telefon 08-580 070 00 eller via e-post registrator@mprt.se.

