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Dnr: 20/02307

PARTER

Se sändlista
SAKEN

Tillgängliggörande av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning
___________________
BESLUT

Beslutet omfattar de leverantörer av medietjänster (programföretag) och deras
programtjänster som anges i bilaga 1, och gäller tv-sändningar på svenska som
sänds i marknätet, genom tråd (kabel, internet) och/eller via satellit.
Programföretagen ska under tiden 1 juli 2020–30 juni 2021 främja
tillgängligheten till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning enligt
följande.
Hur främjandet ska göras och vilka tekniker som får användas
Programföretagen får själva avgöra vilken eller vilka av teknikerna nedan som
ska användas. De får också själva bestämma på vilken eller vilka plattformar
främjandet ska göras och i vilken omfattning, men några program ska
tillgängliggöras under perioden.
Främjandet ska göras genom att något eller några av följande tekniker används:
• textning
• teckenspråkstolkning
• syntolkning
• uppläst text (gäller även program på annat språk än svenska med svensk
översättningstext)
• liknande teknik.
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 också användas.
Fördelningen av tillgängliggörande i linjära sändningar och i beställ-tv
Tillgängliggörandet måste till någon del göras i linjära (tablålagda) tv-sändningar.
Programföretaget får därutöver tillgodoräkna sig visst tillgängliggörande av tvprogram i en beställ-tv-tjänst om programmet också sänts linjärt under året på
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någon av plattformarna.
Reklam och andra annonser
Reklam och andra annonser ska inte omfattas av skyldigheten och inte heller
räknas med vid bedömningen av om en leverantör har uppfyllt sina skyldigheter.
Redovisning
Programföretagen ska senast den 31 augusti 2021 redovisa till Myndigheten för
press, radio och tv hur de uppfyllt sina skyldigheter under perioden
1 juli 2020–30 juni 2021.
Programföretagen ska även redogöra för hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits
under året, vilka kontakter som har tagits med representanter för
användargrupperna, hur programföretagen avser att stärka tillgängligheten till tvprogram och hur planen för det framtida tillgänglighetsarbetet ser ut.
ÄRENDET

Myndighetens beslut om tillgängliggörande för perioden 1 juli 2016–30 juni 2020
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 ska vara generella eller
särskilda. Särskilda krav gäller för de programtjänster som har en tittartidsandel
på minst en procent. För programtjänster som har en lägre tittartidsandel ställs
endast krav på att leverantörer ska främja tillgängligheten av sina tv-sändningar.
Nytt beslut från 1 juli 2020
Då föregående beslut upphör den 30 juni 2020 har myndigheten att fatta ett nytt
beslut som gäller från och med den 1 juli 2020.
Tittartidsandelar
Uppgifter om tittartidsandelar för år 2019 framgår av Mediamätning i
Skandinavien AB:s MMS Årsrapport 2019. De programföretag som finns
angivna i bilaga 1 har för de programtjänster som räknas upp en tittartidsandel
som understiger en procent.
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 tvsändning eller sökbar text-tv genom tråd. Tillgängliggörandet ska ske i den
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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.
Regeringen har i propositionen En moderniserad radio- och tv-lag (prop. 2019/20:168)
lämnat förslag om att bestämmelserna i radio- och tv-lagen om krav på tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning även ska gälla för leverantörer som
tillhandahåller beställ-tv genom tråd. Lagändringen föreslås träda i kraft den
1 december 2020.
Myndigheten gör följande bedömning

Myndigheten avser att göra en mer omfattande översyn av hur framtida krav på
tillgänglighet ska utformas när ändringen i radio- och tv-lagen är genomförd rörande
att även beställ-tv genom tråd ska omfattas. I en sådan översyn ska även
utvecklingen av olika typer av tillgänglighetstjänster undersökas. Myndigheten finner
därför inte skäl att innan lagändringen träder i kraft och innan myndigheten gjort en
sådan översyn göra någon förändring i förhållanden till det nu gällande beslutet som
upphör den 30 juni 2020.
För perioden 1 juli 2020–30 juni 2021 ska därför följande gälla.
Programtjänsterna i bilaga 1 har en tittartidsandel som understiger en procent och
ska därför omfattas av generella skyldigheter. Det innebär att programföretagen ska
för sina programtjänster både arbeta för och understödja att tillgängligheten av
deras tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning förbättras.
Programföretagen får avgöra i vilken närmare omfattning de har möjlighet att
tillgängliggöra sina program, men ska under året tillgängliggöra några program.
Programföretagen ska senast den 31 augusti 2021 redovisa till myndigheten hur
skyldigheterna har uppfyllts under perioden 1 juli 2020–30 juni 2021.
Från och med den 1 juli 2021 ska ett nytt beslut om tillgänglighet träda i kraft.

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 Eva Bengtsson Åström har varit föredragande.

Georg Lagerberg
Originalhandlingen med namnunderskrift förvaras hos myndigheten.

