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BESLUT
2019-06-20

Dnr: 19/01849

LEVERANTÖR AV MEDIETJÄNSTER

TV4 AB
115 79 Stockholm
SAKEN

Tillgängliggörande av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning
___________________

BESLUT

Myndigheten för press, radio och tv:s beslut den 29 juni 2016 (dnr 16/01344)
om särskilda skyldigheter för TV4 AB att tillgängliggöra program för personer
med funktionsnedsättning i programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12 ska – med
de ändringar som anges nedan gällande fördelning av tillgängliggörande mellan
olika programtjänster, tillgängliggörande genom ljudspår i en separat enhet och
redovisning – fortsätta att gälla från och med den 1 juli 2019.
TV4 AB får avgöra fördelningen av tillgängliggörandet mellan programtjänsterna
TV4, Sjuan, och TV12.
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.
TV4 AB ska senast den 31 augusti 2020 redovisa till Myndigheten för press,
radio och tv hur skyldigheterna har uppfyllts för de programtjänster som
omfattas av särskilda skyldigheter under perioden 1 juli 2019–30 juni 2020. TV4
AB får lämna en gemensam redovisning för det innehåll som tillgängliggjorts i
de olika programtjänsterna som omfattas av särskilda skyldigheter. Bolaget ska
då redovisa hur de aktuella målgruppernas behov har beaktats.
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ÄRENDET

Myndigheten för press, radio och tv beslutade den 29 juni 2016 om krav på
leverantörer av medietjänster att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med
funktionsnedsättning. Beslutet gäller för tiden 1 juli 2016–30 juni 2020.
Myndigheten ska enligt beslutet varje år göra en prövning av vilka
programtjänster som ska omfattas och om kraven för dessa programtjänster ska
vara generella eller särskilda. Särskilda krav gäller för de programtjänster som har
en tittartidandel på minst en procent.1
Enligt Mediamätning i Skandinavien AB:s MMS Årsrapport 2018 har
programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12 en tittartidsandel på en procent eller
mer.
SKÄLEN FÖR MYNDIGHETENS BESLUT
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 12 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska en leverantör av
medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv på
något annat sätt än genom tråd utforma tjänsten på ett sådant sätt att den blir
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning,
uppläst text eller liknande teknik. Detta gäller även en leverantör av
medietjänster som tillhandahåller tv-sändning eller sökbar text-tv genom 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, och av Myndigheten för press,
radio och tv i övriga fall. Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid.
Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras tillgänglig
för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella
förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster beaktas.
Programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12 har en tittartidsandel som uppgår till
en procent eller mer. Programtjänsterna ska därför fortsätta att omfattas av
särskilda skyldigheter.
I förarbetena till 5 kap. 12 § radio- och tv-lagen anges bland annat att det finns
anledning att ställa högre krav än vad som gäller i dag på tillgänglighet på såväl
radio och tv i allmänhetens tjänst som andra leverantörer av medietjänster. Det
innebär emellertid inte att det går att ställa samma krav på alla leverantörer av
medietjänster. Det kan finnas skäl att göra skillnad mellan radio och tv i
allmänhetens tjänst och kommersiella programföretag.2 Regeringen har också
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uttryckt att kraven på SVT och UR ska vara högre än de krav som myndigheten
ställer på TV4 AB.3
Regeringen beslutade i december 2016 om krav på tillgänglighet för tvsändningar för SVT och UR. Fördelningen av tillgängliggörandet mellan olika
programtjänster får avgöras av bolagen efter diskussion med berörda
brukarorganisationerna och med beaktande av målgruppernas behov.4
TV4 AB ska, i likhet med SVT och UR, få besluta om fördelningen av
tillgängliggörandet mellan de olika programtjänsterna som omfattas av särskilda
skyldigheter. TV4 AB ska enligt 2016 års beslut också utförligt beskriva på vilket
sätt bolaget har beaktat de aktuella målgruppernas behov.
2016 års beslut om tillgänglighet anger att TV4 AB varje år ska redovisa hur
skyldigheterna har uppfyllts för respektive programtjänst5. Genom att en ändring
görs i kravet på fördelning mellan programtjänster som innebär att TV4 AB får
avgöra hur fördelningen ska göras, behöver även kravet på redovisning ändras.
TV4 AB ska därför ges möjligheten att redovisa antalet sändningstimmar i
programtjänsterna som omfattas av särskilda skyldigheter och hur mycket av
detta innehållet som tillgängliggjorts gemensamt.
Hur man överklagar, se bilaga

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Georg Lagerberg. I den slutliga
handläggningen har även biträdande enhetschefen Therese Köster deltagit.
Juristen Ulrika Stridbeck har varit föredragande.

Georg Lagerberg
enhetschef
Ulrika Stridbeck
föredragande
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