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Tillsynsplan 2020
Huvuddragen i tillsynsplanen
1. Bereda ärenden om public service-bolagens uppdrag under verksamhetsåret 2019
2. Bereda ärenden om SVT:s och UR:s tillgänglighet till tv-program
3. Bedöma uppfyllelsen av myndighetens årliga krav på att tillgängliggöra tvprogram
4. Följa upp sändningsstart för digital kommersiell radio
5. Genomföra tillsyn av samarbeten mellan aktörer som bedriver analog
kommersiell radio
6. Uppdatera praxissamlingar om opartiskhet och respekt för privatlivet

Verksamheten år 2020

Myndigheten för press, radio och tv:s tillsynsplan för år 2020 innehåller
regeringsuppdrag och egeninitierade tillsynsinsatser. Tillsynsplanen består dels av
insatser med kontroll och uppföljning, dels av informationsinsatser för att sprida
kunskap om regelverk och tillämpning i syfte att ge förutsättningar för branschen
att agera ansvarsfullt. Den publiceras på myndighetens webbplats.

Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev

Public service-bedömningar
Granskningsnämndens bedömer årligen i efterhand, utifrån redovisningar från
Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR), om bolagen har uppfyllt sina uppdrag i allmänhetens
tjänst. Nämndens bedömningar av verksamhetsåret 2019 ska redovisas till
regeringen (Kulturdepartementet) senast den 18 juni 2020. Särskilt fokus kommer
att ligga på de områden som nämnden pekade ut i bedömningen för år 2014, bland
annat produktivitet, effektivitet och resursförbrukning.
Tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning
Granskningsnämnden ska till regeringen senast den 18 juni 2020 redovisa sin
bedömning av om SVT och UR har uppfyllt sina skyldigheter att tillgängliggöra
program för personer med funktionsnedsättning i enlighet med regeringens beslut.
Egeninitierade tillsynsinsatser

Under år 2020 kommer myndigheten att genomföra särskilda insatser och sådana
generella insatser som är av mer löpande karaktär.
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Särskilda insatser
Tillgänglighet
Med start i september kommer myndigheten följa upp leverantörer av medietjänster
som har krav på sig enligt beslut av myndigheten att tillgängliggöra tv-program för
personer med funktionsnedsättning.

Digital kommersiell radio
Sändningsstart för digital kommersiell radio kommer att följas upp för de
tillståndshavare som ska inleda sändningar under 2020.
Analog kommersiell radio
Tillsyn av samarbeten mellan aktörer som bedriver analog kommersiell radio
kommer att genomföras.
Generella insatser
Löpande granskning ska ske under 2020 när det gäller innehållet i sändningar.
Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i efterhand om
program som har sänts i tv eller ljudradio eller tillhandahållits i beställ‐tv står i
överensstämmelse med radio‐ och tv‐lagen och de programrelaterade villkor som
gäller för tjänsterna. Nämndens prövning sker efter anmälningar från allmänheten
och på Myndigheten för press, radio och tv:s initiativ. Myndigheten fattar beslut om
initiativgranskningar med utgångspunkt i bestämmelserna i radio- och tv-lagen och
med fokus på sändningar och tillhandahållanden som vanligtvis inte anmäls av
allmänheten.

Den övriga tillsynen omfattar bland annat frågor om utgivningsbevis och
vidaresändningsplikt. Sådan tillsyn sker också efter anmälan eller på initiativ av
myndigheten.
Informationsinsatser
Generella insatser
Myndigheten sprider löpande kunskap om gällande regelverk och praxis till
branschaktörer och allmänhet. Vi informerar och publicerar beslut på www.mprt.se,
skickar ut pressmeddelanden och nyhetsnotiser, sammanställer referat från beslut,
gör riktade informationsutskick, föreläser samt ordnar träffar med representanter
för branschaktörer.

Särskilda insatser
Under år 2020 kommer myndigheten bland annat att genomföra följande särskilda
informationsinsatser:
-

göra ett informationsutskick till tillhandahållare av utgivningsbevis om
gällande regelverk
uppdatera praxissamlingar om opartiskhet och respekt för privatlivet i
serien Granskat och klart
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-

erbjuda informationsträffar om tillsyn och innehållsreglering till aktörer som
fått tillstånd att sända marksänd tv.
föreläsa för högskolor och universitet om innehållsregler för radio och tv
samt granskningsnämndens praxis
bjuda in aktörer som sänder kommersiell radio till informationsträffar om
innehållsreglerna i radio-och tv-lagen

Bakgrund – myndighetens uppdrag

De riksdagsbundna målen för mediepolitiken
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas
oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna
(prop. 2008/09:1, utg. omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).
Styrning av myndigheten
Myndigheten för press, radio och tv:s verksamhet styrs utifrån regeringens
förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv.
Verksamhetens inriktning och uppdrag ges inledningsvis i en budgetproposition
och preciseras i regleringsbrev.
Regeringens instruktion i huvuddrag
Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt
verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom
press, radio och tv. Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom
medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndigheten har vidare
till uppgift att besluta om mediestöd, presstöd, tillstånd, avgifter och registrering
samt utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och
ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan
myndighet. Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis.
Närmare om myndighetens tillsynsuppgifter enligt instruktionen
Myndigheten ska

• utöva tillsyn enligt radio‐ och tv‐lagen,
• utöva tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket
yttrandefrihetsgrundlagen,
• utöva tillsyn enligt förordningen (1998:32) om standarder för sändning av
radio‐ och tv‐signaler,
• samarbeta med behöriga myndigheter i andra EES-stater ifråga om
överträdelser av vissa bestämmelser i allmänhetens intresse,
• följa innehållet i utländska ljudradio‐ och tv‐sändningar som riktas mot den
svenska allmänheten,
• handlägga frågor om europeiska produktioner i tv‐sändningar och beställ‐tv,
och
• sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller principiell
betydelse till berörda aktörer och till allmänheten.

