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MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV
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FÖRORD
Mediemarknaden är under stor och snabb förändring. Teknikutvecklingen gör det
möjligt att konsumera medieinnehåll mobilt och individuellt anpassat. Nya nationella
och internationella aktörer utmanar de befintliga med nya erbjudanden och affärsmodeller. Vilka konsekvenser detta får för mediebranschen i stort återstår att se. För
dagstidningsbranschen har dock utvecklingen inneburit stora intäktstapp på grund
av minskande prenumerationer på papperstidningen samtidigt som tidningsföretagen
har kunnat ta igen en del på ökade annonsintäkter från online-annonsering. Konsumtionen av tablålagd tv har minskat, till förmån för online- och beställtjänster, dock
kanske inte i den utsträckning som förutspåddes för något år sedan.
Myndighetens kärnområden – tillståndsgivning och innehållsgranskning – kommer att påverkas av denna utveckling. Även de externa kraven och förväntningarna
på myndigheten kan komma att förändras. Vi har därför påbörjat en utvecklingsprocess där målet är att alltmer bli en myndighet med expert- och analyskompetens
inom medieområdet.
Trots den ovan beskrivna utvecklingen kan vi konstatera att det under 2014 kom
in fler ärenden till myndigheten. Tillsynsärendena ökade med hela 14 procent.
Andelen granskningsärenden som inte prövades uppgick under året till 54 procent
och andelen fällande beslut av granskningsnämnden var oförändrad 4 procent.
Vi arbetar för en ständig förbättring av processer och handläggningsrutiner. Det
övergripande målet när det gäller handläggningstider för 2014 var att de i genomsnitt inte skulle överstiga 45 dagar, och detta mål uppnådde vi med god marginal
(41 dagar). Vi fortsätter detta utvecklingsarbete genom att under 2015 införa en helt
elektronisk ärendehandläggning.
Samtliga tillstånd för marksänd tv löpte ut i mars 2014 och en process för att
fördela dessa inleddes därför under 2013. Denna process slutfördes under året och
ytterligare en process genomfördes dessutom för att fördela ett återlämnat tillstånd.
Tillståndsprocessen för digital kommersiell radio slutfördes också under året.
Vid sidan av arbetet med ärenden har vi under 2014 haft tre omfattande regeringsuppdrag: att föreslå indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen, att genomföra
en allsidig utvärdering av effekterna av ändrade regler om annonstiden i radio och tv samt
att analysera hur SR, SVT och UR påverkar mediemarknaden och att se över systemet med
förhandsprövning av nya tjänster.
I slutet av året gav riksdagen tillkänna att Presstödsnämnden i lämplig form ska
infogas i Myndigheten för radio och tv. Detta kommer att bli en stor fråga att hantera under 2015.
Magnus Larsson,
Generaldirektör
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1. SAMLAD REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 2014

1.1 Mål och uppdrag
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och
tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan. Målet för Myndigheten för radio och tv är
att verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och
tillgänglighet inom radio och tv. Myndigheten ska
följa utvecklingen inom medieområdet och sprida
kunskap om den till allmänheten. Myndigheten
ska vidare besluta om tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv‐sändningar, beställ‐tv, sökbar text‐tv och ljudradiosändningar. Myndigheten ska också besluta i frågor om
utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
Vi sammanfattar vårt uppdrag så här:
VI ARBETAR FÖR ETT ÖPPET, INNEHÅLLSRIKT
OCH ANSVARSFULLT MEDIELANDSKAP

Med öppet menar vi ett medielandskap som
präglas av många och konkurrerande aktörer samt
tillgänglighet. Vi bidrar till detta genom vår tillståndsgivning och genom beslut om tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning.
Med innehållsrikt menar vi ett medielandskap
som innehåller ett brett utbud av programtjänster
som tillgodoser olika intressen och smaker. Vi bidrar
till detta genom vår tillståndsgivning och genom att
sprida kunskap om utvecklingen inom medieområdet.
Med ansvarsfullt menar vi ett medielandskap
där aktörerna tar eget ansvar för att följa gällande
regler för innehåll och andra villkor. Vi bidrar till
detta genom att öka kännedomen om och respekten
för reglerna genom vår tillsyn och information till
aktörerna.
Den övergripande målsättningen för 2014 har
varit att vi ska ha hög kvalitet på vårt arbete. Med
detta menar vi korta handläggningstider, låg andel
ändrade beslut i domstol, hög kundnöjdhet samt
att vi ska få nya utredningsuppdrag. Under avsnitt

6 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | ÅRSREDOVISNING 2014

1.7 Kvalitativa aspekter av verksamhetens resultat
redovisar vi om dessa mål har uppfyllts.

1.2 Resultatredovisningens indelning
En myndighet ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter
som framgår av myndighetens instruktion och till
vad regeringen har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst
avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats
med avseende på volym och kostnader. Redovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat
annat. Enligt 2014 års regleringsbrev för Myndigheten för radio och tv ska myndigheten också definiera
och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Av regleringsbrevet framgår inte särskilt hur
redovisningen ska vara indelad. Vi har valt att
huvudsakligen redovisa resultat av myndighetens
uppgifter enligt instruktionen med utgångspunkt i
myndighetens organisation och verksamhetsprocesser. Under avsnitt 2 Besluta om tillstånd, avgifter
och registrering redovisas närmare de två avgifts
finansierade verksamheterna – ge tillstånd att sända
tv samt att pröva frågor om utgivningsbevis.

1.3 Organisation och kompetens
Myndigheten för radio och tv är organiserad som en
enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som
chef. Inom myndigheten finns det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv. Ett särskilt insynsråd har till uppgift att säkerställa en fortlöpande medborgerlig insyn i verksamheten. Den 31
december 2014 hade myndigheten 29 anställda, varav
1 var tjänstledig. Verksamheten bedrivs i tre enheter:
tillståndsenheten, tillsynsenheten och stabsenheten.
För varje enhet finns en chef. Efter lokal samverkan
fastställs budget och verksamhetsplan samt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner.
Budgeten och planerna revideras halvårsvis. Under
verksamhetsåret håller respektive chef medarbetarsamtal med de anställda.

1.4 Ärendeflöde och handläggningstider

1.5 Verksamhetens kostnader och intäkter

I detta avsnitt redovisas antalet diarieförda ärenden
vid Myndigheten för radio och tv. Ärendena redovisas
efter uppdelningen tillståndsärenden, tillsynsärenden
och övriga ärenden. Det totala antalet diarieförda
ärenden ökade under 2014 med 2,4 procent, från
3039 till 3112 stycken. Antalet tillsynsärenden ökade
under 2014 med cirka 14 procent, medan antalet
tillståndsärenden minskade med lika mycket. De genomsnittliga handläggningstiderna sjönk från 45 till
41 dagar. Ytterligare redovisning och kommentarer
kring ärendeflödet finns i avsnitten 2 och 3.

Verksamhetens kostnader ökade under 2014 med
cirka 600 tkr, vilket kan förklaras av att två stora
tillståndsprocesser och tre regeringsuppdrag genomfördes. Samtidigt ökade inflödet av ärenden. Under året
förbrukades såväl tilldelat anslag som den del av det ingående anslagssparandet som fick förbrukas (752 tkr).
Härutöver har 423 tkr av anslagskrediten utnyttjats.
Under 2014 hade myndigheten tillgång till en förhöjd
anslagskredit (1 771 tkr) med anledning av det förtydligade uppdraget för granskningsnämnden för radio
och tv när det gäller public servicebolagens resursuppföljning, kostnadseffektivitet och produktivitet.
2014 års finansiella verksamhetsutfall avseende
den avgiftsfinansierade delen av verksamheten visar
ett underskott om 593 tkr. Detta underskott balanserar mot ett ingående positivt verksamhetsutfall
från 2013 på samma belopp. Detta kan förklaras av
att myndigheten genomförde en tillståndsprocess för
marksänd tv som inleddes under 2013 och de kvarvarande medlen (ansökningsavgifter) förbrukades
under 2014 för att slutföra tillståndsprocessen.
Som ovan har beskrivits är Myndigheten för
radio och tv organiserad i tre enheter, men kärnverksamheten delas in i två verksamheter: tillstånd
och tillsyn.
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Verksamhetens kostnader per verksamhet
2012-2014
2012

2013

2014

Tillstånd

12 861

12 601

12 155

Tillsyn

13 735

15 540

16 593

Summa

26 596

28 141

28 748

Övriga ärenden
Tillståndsärenden (tillstånd och registrering)
Tillsynsärenden (tillsyn och granskning)

Figur 1: Inkomna och upprättade ärenden under 2012–
2014, antal.

Genomsnittliga handläggningstider 2012–2014
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Tabell 1: Verksamhetens kostnader fördelade per verksamhet 2012–2014 (tkr). Indirekta kostnader har fördelats
med direkta kostnader som fördelningsnyckel.

Verksamhetens intäkter per verksamhet
2012–2014
2012

2013

2014

12 429

9 472

10 585

432

3 723

977

216

266

347

13 504

14 904

16 233

231

635

360

Summa

26 596

28 734

28 155

Resultat

0

593

–593

Tillstånd, anslag
Tillstånd, övriga
intäkter
varav utgivningsbevis
Tillsyn, anslag

0
2012

2013

2014

Övriga ärenden

Granskningsärenden

Registreringsärenden

Tillsynsärenden

Tillståndsärenden

Samtliga ärenden

Figur 2: Genomsnittliga handläggningstider (antalet dagar
från och med att ett ärende diarieförs till och med dagen
då ärendet avgörs genom beslut) för olika typer av ärenden, åren 2012–2014, antal dagar.

Tillsyn, övriga intäkter

Tabell 2: Verksamhetens intäkter fördelade per verksamhet 2012–2014 (tkr). Indirekta intäkter har fördelats med
direkta kostnader som fördelningsnyckel. I tillstånd, övriga
intäkter för 2014 ingår ansökningsavgifter för marksänd tv
om 442 tkr.
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1.6 Prestationer, volymer och kostnader
Resultaten av myndighetens verksamhet kan delas
in i olika prestationer, det vill säga varor och tjänster
som kommer ut från myndigheten. I och med att
verksamheten i huvudsak består i tillståndsgivning
och tillsyn är det lämpligt att betrakta beslut i dessa
ärendekategorier som myndighetens huvudsakliga
prestationer.
Huvudprestationerna tillståndsgivning och tillsyn
rymmer olika kategorier av prestationer som har olika
volym, karaktär och komplexitet. Myndigheten tillämpar inte mätning av kostnad på ärende/prestationsnivå
eftersom det skulle kräva tidredovisning för varje handläggare på ärendenivå. Ur ärendehanteringssystemet kan
dock uppgift hämtas om antalet dagar det har tagit från
det att ett ärende registreras till dess det avgörs genom
beslut. För varje anställd görs en fördelning av hur
arbetstiden fördelar sig mellan olika ärendekategorier,
dock inte på individuell ärendenivå.
Vi har därför valt att beräkna kostnaderna per
prestationstyp (samtliga beslut inom verksamhetsgrenen
Tillstånd respektive Tillsyn). Vi har här valt att inbegripa de direkta kostnaderna per verksamhet med påslag
för gemensamma kostnader. Den totala kostnaden per
verksamhet har sedan fördelats på den totala volymen
prestationer (antal avgjorda ärenden) inom den aktuella
prestationstypen och härigenom har en kostnad per
prestation beräknats. Under 2014 ökade kostnaden per
prestation inom båda verksamhetsgrenarna jämfört med
föregående år med cirka 3 procent.

1.7 Kvalitativa aspekter av verksamhetens
resultat
Under året har vi haft som målsättning att det ska
vara hög kvalitet på vårt arbete. Med detta menar vi
korta handläggningstider, låg andel ändrade beslut
i domstol, hög kundnöjdhet samt att vi ska få nya
utredningsuppdrag.
Vi har med stöd av arbetsmetoden lean fortsatt
att gå igenom våra ärendeprocesser och identifierat
och synliggjort förbättringsområden. Lean är en
metod att utveckla en organisation i syfte att uppnå
bland annat ökat värde för kunderna, snabbare processer, högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.
Detta arbete är långsiktigt och ska leda till ständig
förbättring. Under 2014 uppnådde vi målet att de
genomsnittliga handläggningstiderna inte skulle
överstiga 45 dagar genom att dessa sjönk från 45 till
41 dagar. Under 2014 påbörjade vi också ett omfattande arbete för en övergång till en helt elektronisk
ärendehandläggning. Syftet med denna förändring
är att ytterligare effektivisera handläggningen.
Ett mått på kvalitet är också att de beslut vi fattar är korrekta. I det avseendet kan vi konstatera att
19 (16 stycken föregående år) av våra knappt 2 870
(föregående år 2 840) beslut under året har överklagats och att inte i något fall har domstol ändrat
våra beslut. När det gäller ärenden där granskningsnämnden för radio och tv ansöker om utdömande
av särskild avgift har förvaltningsdomstolarna under
2014 slutligt avgjort sammanlagt 10 ärenden och
nämndens talan bifölls i samtliga fall.

Kostnader per prestation 2012–2014
Verksamhet

Prestationstyp

Kostnad per
prestation 2012

Kostnad per
prestation 2013

Kostnad per
prestation 2014

Tillstånd

Beslut i tillståndsoch registrerings
ärende

12 861 tkr/1000 st
= 12 861 kr

12 601 tkr/1006 st
= 12 526 kr

12 155 tkr/944 st
= 12 876 kr

Tillsyn

Beslut i gransknings- 13 735 tkr/1275 st
och tillsynsärende
= 10 773 kr

15 540 tkr/1438 st
= 10 807 kr

16 593 tkr/1490 st
= 11 136 kr

Tabell 3: Kostnader per prestation 2012–2014
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Generellt sett är det svårt att mäta kvalitet och
kundnöjdhet genom enkätundersökningar eftersom
många som möts av enkäter väljer att inte besvara
dem. Vi har dock under året för tredje gången
genomfört en enkätundersökning beträffande
besökarnas åsikter om vår webbplats. Besökarnas
samlade bedömning av webbplatsen sjönk något
jämfört med tidigare år. Medelbetyget var 3,2 på
en femgradig skala (föregående år 3,49 och år 2013
3,37) på frågan om besökaren sammantaget ansåg
att webbplatsen var bra. För att bättre kunna tillgodose besökarnas önskemål har vi under året arbetat
med att göra webbplatsens struktur mer lättillgänglig och användarvänlig.
Under hösten 2014 genomförde vi även en
enkätundersökning om Medieutveckling 2014. Av
de som svarade ansåg 54 procent att rapporten motsvarade deras förväntningar vad gäller relevant och
saklig information. Enkäten gav också värdefulla
uppslag till hur vi kan vidareutveckla rapporten.
Vi har även detta år genomfört enkäter angående hur stor kunskapen hos programföretagen
är om granskningsnämndens praxis. Detta för att
ur ett kvalitetsperspektiv följa upp effekterna av
de åtgärder som myndigheten vidtar för att sprida
information om gällande regler och beslut av större
vikt eller principiell betydelse. Enkäten gick ut till
tillståndshavare inom närradio, marksänd tv och
lokal-tv. Svarsfrekvensen var dock så låg (mellan 15
och 25 procent) att det är svårt att dra några mer
långtgående slutsatser av svaren. På frågan om hur
stor kunskapen i din verksamhet om nämndens
praxis är på en 5-gradig skala där 1 var ”låg” och 5
var ”hög”, var genomsnittssvaret 2,4 (föregående år

2,67) inom kategorin marksänd tv. Inom kategorin
närradio ökade kunskapen om nämndens praxis
något – genomsnittet var 2,81 (föregående år 2,43)
och även inom lokal-tv där genomsnittet var 2,67
(föregående år 2,25). Mot bakgrund av resultatet och som ett led i myndighetens arbete att öka
kunskapen om regelverk och granskningsnämndens
vägledande beslut har vi tagit initiativ till särskilda
informationsträffar med aktörer. Därutöver har en
uppdaterad sammanställning av granskningsnämndens praxis på området otillbörligt kommersiellt
gynnande, annonser, sponsring med mera tagits
fram och den kommer att spridas i både tryckt och
elektronisk form i början av år 2015.
3

2

1

0
2013
Närradio

2014
Lokal-tv

Marksänd tv

Figur 3: Enkätsvar – självskattad kunskap om granskningsnämndens praxis, 5-gradig skala, 2013-2014

När det slutligen gäller målsättningen att få nya
utredningsuppdrag kan konstateras att vi under året
avrapporterade två uppdrag och fick ett nytt (se vidare under avsnitt 5.4 Särskilda regeringsuppdrag).
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2. BESLUTA OM TILLSTÅND, AVGIFTER OCH REGISTRERING

Sammanfattande kommentar

Vi ska arbeta för ett öppet och innehållsrikt medielandskap, det vill säga ett medielandskap
som präglas av många och konkurrerande aktörer samt tillgänglighet och som innehåller ett
brett utbud av programtjänster som tillgodoser olika intressen och smaker. Vårt arbete inom
tillståndsgivning bidrar till uppfyllelse av dessa målsättningar.
Samtliga tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv löpte ut den 31 mars 2014.
Myndigheten har därför avslutat den tillståndsprocess som inleddes under 2013 och meddelat
tillstånd att sända sådan tv från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2020.
Ytterligare en tillståndsprocess för marksänd tv har genomförts under hösten 2014. I oktober
2014 meddelade myndigheten även tillstånd att sända digital kommersiell radio. Under året
har ett stort antal kontakter med olika branschaktörer och allmänheten skett.

2.1 Ge tillstånd att sända tv
Då samtliga tillstånd att sända marksänd tv som
tidigare meddelats av myndigheten löpte ut den
31 mars 2014 utlyste vi i september 2013 ledigt sändningsutrymme för marksänd tv och sökbar text-tv.
Sista ansökningsdag var den 11 november 2013 och
85 ansökningar från 30 programbolag kom in. Sex
av ansökningarna avsåg regionala sändningar. Myndigheten beslutade den 31 mars 2014 att meddela 57
tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv,
varav 6 tillstånd avsåg regionala sändningar.
I oktober 2014 återkallades ett tillstånd på
tillståndshavarens begäran. Myndigheten utlyste i
november det lediga sändningsutrymmet med sista
ansökningsdag den 1 december 2014. Myndigheten fick in tretton ansökningar avseende nationella
programtjänster från elva olika programbolag. En
ansökan kom dock in för sent och avvisades. Den
19 december 2014 meddelade myndigheten tillstånd
som innebar att två programtjänster som tidigare
haft begränsad sändningstid fick möjlighet att sända
dygnet runt.
Under året inflöt 442 tkr i ansökningsavgifter i
ärenden om marksänd tv, varav en avgift avsåg en
överlåtelse av tillstånd. Dessa avgifter har, tillsammans med det överskott från 2013 om 593 tkr som
myndigheten disponerade under 2014, täckt kostnaderna (totalt 1 035 tkr) för arbetet med de två ovan
redovisade tillståndsprocesserna under året.
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Tillståndshavarnas rättigheter och skyldigheter
regleras genom villkor i sändningstillstånden. För
vissa av de villkor som är av teknisk natur har myndigheten gjort bedömningen att de med hänsyn till
den tekniska utvecklingen ska omprövas två gånger
per år, vilket sker i mars respektive september månad. Vid den första omprövningen i september 2014
förlängdes villkoren oförändrade i sex månader.
Myndigheten kan också meddela tillstånd att
sända tv under en begränsad period, högst två
veckor. Fyra sådana ansökningar kom in under 2014
varav två bifölls, en avslogs och en ansökan avskrevs
(föregående år inga ansökningar).

2.2 Ge tillstånd att sända närradio
Vid utgången av 2014 sändes det närradio i 150
områden i Sverige, en minskning med tre områden
jämfört med 2013. Av totalt 198 (225 föregående år)
ärenden som gällde närradio var 142 (152) ansökningar om tillstånd att sända närradio. I 109 (en
minskning med 21 jämfört med 2013) ärenden bifölls ansökan. Övriga ärenden har gällt bland annat
anmälan av ny beteckning eller utgivare. I denna kategori ryms även ärenden om återkallelse av tillstånd
på egen begäran av tillståndshavaren.
Antalet tillståndshavare var vid årets slut 777
stycken, vilket är en minskning med 29 stycken
jämfört med utgången av 2013 då det fanns 806.

1500

1200

900

14

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

20

04

05

20

03

20

02

20

20

20

01

600

Figur 4: Antal innehavare av tillstånd att sända närradio,
2001–2014

2.3 G
 e tillstånd att sända kommersiell
radio
Antalet tillstånd att sända analog kommersiell radio
under 2014 var oförändrat (99), liksom antalet
sändningsområden (52). Antalet ärenden om analog
kommersiell radio var betydligt lägre under 2014
jämfört med 2013 (3 jämfört med 54).
Inga ansökningar om överlåtelse av tillstånd att
sända analog kommersiell radio har inkommit under
2014 (två under föregående år).
I juni 2012 utlyste myndigheten lediga tillstånd
att sända digital kommersiell radio. Vid ansökningstidens utgång hade 26 ansökningar från sju programbolag kommit in till myndigheten. I oktober 2014
meddelade myndigheten beslut där samtliga som
uppfyllde de formella kraven för att kunna få tillstånd
att sända digital kommersiell radio fick tillstånd.
Tillstånd meddelades därför för 21 nationella och
fyra regionala programtjänster. Sändningarna ska ha
inletts senast den 1 oktober 2015 och under tillståndsperioden ska det ske en successiv utbyggnad av
sändningarnas täckningsgrad.

2.4 Ge tillstånd att sända radio under en
begränsad tid
Antalet ärenden som gällde sändningar av radio
under högst två veckor var under året 33 vilket är en
ökning med 6 jämfört med föregående år. Ansökan
bifölls i 32 ärenden.

2.5 Upprätta och föra register
Myndigheten för radio och tv ska upprätta och föra
ett register över dem som har anmält sändningsverksamhet eller har tillstånd enligt radio- och tv-lagen.
Även leverantörer av beställ-tv ska anmäla sig för registrering. Vid årsskiftet hade 43 beställ-tv-tjänster
registrerats, vilket är oförändrat sedan föregående år.

Vid utgången av 2014 fanns 65 anmälda programtjänster som sänds via satellit (en ökning med
en tjänst sedan 2013) och två satellitentreprenörer
registrerade hos myndigheten (oförändrat i förhållande till 2013).
Under året kom det in 32 ärenden om sändningsverksamhet och beteckning för kabelsändningar och satellitsändningar (2013 kom det in
35 ärenden). Vid årets slut fanns 82 registrerade
organisationer och privatpersoner som sänder kabeltv (en ökning med fyra jämfört med 2013) utöver
de 23 lokala kabelsändarorganisationerna som har
förordnats av myndigheten.
Tillstånd krävs inte för så kallade radiotidningar,
det vill säga sändningar som är särskilt anpassade
för synskadade personer och som äger rum under
högst fyra timmar om dygnet från radiosändare som
används för sändningar med stöd av tillstånd enligt
radio- och tv-lagen. Sådan verksamhet ska dock
registreras och vid årets slut var 55 tillhandahållare
registrerade hos myndigheten (en minskning med
11 stycken jämfört med 2013).
Antalet anmälningar av sändningar av radiooch tv-program över internet (webb-sändningar)
liksom massutskick av e-post (e-post-tidningar) har
ökat under 2014. Under året kom det in 145 (2013
kom det in 108) ärenden gällande sändningsverksamhet bestående av e-postutskick, webbradio eller
webb-tv.
Antalet ärenden som rör sådana databaser som
tillhandahålls av så kallade massmedieföretag enligt
1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen
(databasanmälningar) har minskat och var under året
166 (2013 var antalet 183). Vid årsskiftet fanns 947
databaser anmälda vilket är en ökning med 58 stycken
jämfört med 2013.

2.6 Ställa krav på tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning
I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att
en leverantör av medietjänster som tillhandahåller
tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv på något
annat sätt än genom tråd ska utforma tjänsten så att
den blir tillgänglig för personer genom funktionsnedsättning. Sättet att tillgängliggöra en tjänst kan
ske på olika sätt. Myndigheten för radio och tv ska
besluta i vilken omfattning en tjänst ska vara tillgänglig för all verksamhet som inte finansieras med
radio- och tv-avgift. När myndigheten beslutar hur
och i vilken omfattning en tjänst ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning ska den
beakta leverantörens finansiella förutsättningar och
den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster.
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Myndigheten beslutade under 2011 om skyldigheter att tillgängliggöra tv-sändningar för personer
med funktionsnedsättning. Skyldigheten gäller för
leverantörer av tv-sändningar i marknät och via
satellit under perioden 1 juli 2011–30 juni 2016.
Beslutet är uppdelat i generella skyldigheter för
samtliga leverantörer och särskilda skyldigheter för
programtjänster med en tittartidsandel som överstiger en procent. Med hänsyn till att programtjänsterna och tittartidsandelarna kan förväntas variera under den period som beslutet anger ska myndigheten
göra en årlig omprövning avseende vilka programtjänster som ska omfattas av respektive skyldighet.
En sådan omprövning skedde i juni 2014.

2.7 F
 örordna lokala kabelsändarorganisationer
Antalet förordnade lokala kabelsändarorganisationer
var vid årsskiftet 23 (föregående år 24).

2.8 M
 edge undantag från vidaresändningsplikten
Inga ärenden som gäller undantag från nätinnehavares skyldigheter att vidaresända tv-program har inkommit under året (oförändrat jämfört med 2013).

2.9 H
 andlägga frågor om ledigt
sändningsutrymme
Som anges i avsnitt 2.1 Ge tillstånd att sända tv
avslutades en tillståndsprocess för marksänd tv
genom att myndigheten i mars 2014 meddelade
tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv
för 51 nationella och 6 regionala programtjänster.
Då ett tillstånd återkallades på tillståndshavarens
egen begäran i oktober 2014 bedömde myndigheten
att utrymme motsvarande en programtjänst var
tillgängligt för tillståndsgivning. Det tillgängliga
sändningsutrymmet utlystes i november 2014.
Under året har myndigheten inlett ett arbete
med att undersöka om det finns möjlighet att meddela ytterligare tillstånd att sända analog kommersiell radio. Undersökningen sker i samarbete med
Post- och telestyrelsen.

2.10 Pröva frågor om utgivningsbevis
I Myndighetens regelringsbrev för 2014 anges att
det ekonomiska målet för att handlägga ärenden om
utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap.
9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen är
att avgifterna ska täcka 35 procent av kostnaderna
14 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | ÅRSREDOVISNING 2014

för verksamheten. Vid bedömningen av om målet
har uppnåtts ska alltså såväl direkta som indirekta
kostnader beaktas. Under 2012 och 2013 var det
ekonomiska målet att uppnå full täckning för
kostnaderna, dock enbart för verksamhetens direkta
kostnader.
Avgiften för att ansöka om utgivningsbevis
regleras i förordningen (2002:916) om avgifter i
vissa yttrandefrihetsärenden. Under 2014 kom det
in totalt 244 ärenden vilket är en minskning med
ett ärende jämfört med föregående år. Av dessa utgjorde 185 ärenden ny ansökan, ändringsansökan
respektive ansökan om förnyelse av utgivningsbevis.
33 ärenden gällde beslut om att utgivningsbeviset
förfallit. Av de 185 ansökningarna som kom in
under 2014 avgjordes 139 ärenden, varav 129 bifölls.
46 ärenden hade ännu inte avgjorts vid årsskiftet.
Under året har myndigheten genomfört en förändring av rutinerna för handläggningen av utgivningsbevis med målsättningen att förkorta ärendenas handläggningstid. I ett inledningsskede har
förändringen dock medfört en länge genomsnittlig
handläggningstid jämfört med 2013, 43 dagar,
jämfört med 36 dagar under 2013. Vid utgången av
året fanns 924 gällande utgivningsbevis vilket är en
ökning med 41 stycken jämfört med 2013.
2012

2013

2014

146

245

185

Varav bifall

78

106

86

Handläggningstider,
antal dagar

39

36

43

Intäkter, tkr

216

266

324

Kostnader, tkr*

298

442

1016

72,5 % 60,2 %

32 %

Antal ansökningar och
ändringsanmälningar

Måluppfyllelse, %

Tabell 4: Ärenden om utgivningsbevis 2012–2014.
* För åren 2012–2013 anges enbart direkta kostnader
medan för 2014 ingår även indirekta kostnader. Målet
var under 2012 och 2013 att intäkterna skulle täcka
de direkta kostnaderna. Från 2014 är målet att intäkterna ska täcka 35 procent av de direkta och indirekta
kostnaderna för verksamheten. För 2014 var de direkta
kostnaderna 427 tkr.

Utvecklingen inom internetområdet gör att
allmänhetens frågor till myndigheten om databaser
och utgivningsbevis är fortsatt komplicerade då nya
former för att förmedla information i olika databaser
utvecklas. Utgivningsbevis utfärdas för en tioårsperiod
och myndigheten ska i god tid innan ett utgivningsbevis förfaller påminna om att beviset förfaller om en
ansökan om förnyelse inte kommit in till myndigheten
före tioårsperiodens utgång. Myndigheten har under
2014 fortsatt arbetet med att informera om möjligheten att förnya ett utgivningsbevis samt fattat förfalls-

beslut i de fall utgivningsbeviset ska upphöra att gälla.
Myndigheten har under året även arbetat aktivt med
kompetensutveckling och kunskapsöverföring i frågor
om utgivningsbevis genom att ytterligare personal vid
myndigheten fått tillfälle att handlägga ärendetypen.
Under året kom det in 324 tkr i ansökningsavgifter. De direkta kostnaderna för arbetet med
utgivningsbevis uppgick till 427 tkr. Efter påslag för
indirekta kostnader uppgår den totala kostnaden till
1016 tkr. De inkomna avgifterna täckte således cirka
32 procent av de totala kostnaderna. Målet om 35
procents kostnadstäckning har därför inte uppnåtts.

2.11 Meddela föreskrifter
Myndigheten har under året inte meddelat några
föreskrifter.

2.12 Handlägga avgiftsfrågor
Av den finansiella redovisningen nedan framgår
vilka avgifter att sända analog kommersiell radio
som har influtit och redovisats mot inkomsttitel
9458 Lokalradioavgifter. Under året har ärenden om
indrivning av särskild avgift och viten handlagts.
De influtna medlen har redovisats mot inkomsttitel
2712 Bötesmedel.
Under avsnitt 2.1 Ge tillstånd att sända tv har arbetet
med den tillståndsprocess för marksänd tv som
inleddes under 2013 och avslutades i mars 2014 samt
den tillståndsprocess som genomfördes under andra
halvåret 2014 redovisats. Ansökningsavgiften, 35 tkr
per sökt programtjänst, har fastställts av regeringen i
förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv.
Under avsnitt 2.10 Pröva frågor om utgivningsbevis har redogjorts för intäkter och kostnader för
att pröva frågor om utgivningsbevis.
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3. UTÖVA TILLSYN

Sammanfattande kommentar

Vi ska arbeta för ett ansvarsfullt medielandskap, det vill säga ett medielandskap där aktörerna tar
eget ansvar för att följa gällande regler för innehåll och andra villkor. Vårt arbete inom tillsyn bidrar till
uppfyllelse av denna målsättning.
Antalet diarieförda tillsynsärenden har under året uppgått till 1535, vilket är betydligt fler än under
2013 (1345 ärenden). Tillsynsarbetet har under året bedrivits genom granskning av program i efterhand och i de flesta fall efter anmälan. I 24 fall har egna initiativ till innehållsgranskning tagits, jämfört
med 11 ärenden i fjol. Anmälningar
som rör ett och samma program dia-
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Figur 5: Antal anmälningar i granskningsärenden
1994-2014

3.1 Utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen
Villkor i sändningstillstånden och radio- och tv-lagen

Myndigheten ska utöva tillsyn enligt radio- och
tv-lagen, vilket innebär att övervaka att programföretagen följer bestämmelserna i lagen och villkor
i sändningstillstånden. Villkoren kan gälla sådant
som inte har att göra med innehållet i sändningarna,
exempelvis krav på att sändningar inleds, att sändningar sker under viss minsta tid och att ägarförhållanden inte ändras på ett otillåtet sätt. Under avsnitt
3.7 redovisar vi verksamheten att granska innehåll i
program som har sänts.
Under 2014 diariefördes 2 ärenden om villkor för
tillståndspliktig verksamhet, vilket kan jämföras med
4 ärenden under 2013 och 2 ärenden under 2012.
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Krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten ställer genom beslut krav på tillgänglighet för leverantörer av medietjänster. TV4
AB har för vissa av sina programtjänster särskilda
skyldigheter och ska varje år senast den 31 augusti
till myndigheten redovisa hur skyldigheterna har
uppfyllts. De leverantörer som har generella krav ska
senast den 31 augusti varje år redovisa vilka åtgärder
de har vidtagit för att främja tillgängligheten.
Myndighetens tillsynsarbete har varit inriktat på
att följa upp hur skyldigheterna har uppfyllts under
redovisningsperioden 1 juli 2013–30 juni 2014.
Under året har sammanlagt 71 ärenden upprättats.
Av dessa har 70 avslutats. Resultatet visar att 14 av
40 leverantörer nu uppfyller kravet. De leverantörer

som inte uppfyller kravet har förelagts att följa besluten. För tre av leverantörerna fann myndigheten
skäl att förena föreläggandet vid vite.
Resultatet visar också att TV4 AB tillgängliggör
allt fler av sina tv-program på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan. TV4 AB har emellertid
inte uppfyllt samtliga krav som ställts. Myndigheten
har därför vid vite förelagt TV4 AB att uppfylla
kraven.
Skyldigheten att vidaresända tv-sändningar i
kabelnät

Under året har tre ärenden om vidaresändningsplikt
behandlats. Samtliga har initierats av anmälare och
resulterat i avskrivning efter kommunicering med
berörda operatörer/aktörer.
Skyldigheten att tillhandahålla utrymme för
sändningar från förordnade kabelsändarorganisationer samt efterlevnaden av bestämmelserna om
exklusiva rättigheter

Bestämmelserna har inte aktualiserats hos myndigheten under året.

3.2 Samarbeta med myndigheter i andra
länder
Reglerna i radio- och tv-lagen om samarbete med
behöriga myndigheter i andra EES-stater gäller för
myndigheten när innehållet i en mot Sverige riktad
tv-sändning från ett programföretag etablerat i en
annan EES-stat bland annat strider mot bestämmelserna om barnreklam, produktplacering av alkoholdrycker och sponsring av någon vars huvudsakliga
verksamhet är att tillverka alkoholdrycker. Reglerna
gäller också det omvända, det vill säga när en
behörig myndighet i en annan EES-stat lämnar en
motiverad begäran om att ett programföretag under
svensk jurisdiktion ska följa den andra EES-statens
bestämmelser.
IOGT-NTO har i en anmälan begärt att myndigheten ska agera mot leverantörerna av programtjänsterna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9
på grund av marknads-föring av alkoholdrycker i
sändningar som är riktade till Sverige. Myndigheten
har under 2014, efter beredningsarbete under åren
2011–2013 med bland annat ett samarbetsförfarande enligt 16 kap. 15 § radio- och tv-lagen med den
brittiska till-synsmyndigheten Ofcom, underrättat
EU-kommissionen om att åtgärder kan komma
att vidtas mot programföretagen Viasat och SBS
genom ansökan till svensk domstol om påförande av
särskild avgift.

3.3 F
 ölja innehållet i utländska ljudradiooch tv-sändningar
Till grund för det ovan nämnda beslutet att inleda
ett samarbetsförfarande med Ofcom ligger begäran
från IOGT-NTO och det förhållandet att myndigheten under 2011 följde sändningar av TV3, TV6,
TV8, Kanal 5 och Kanal 9 med särskilt fokus på
sådant innehåll som kan utgöra marknadsföring av
alkoholdrycker.
Myndigheten har en överenskommelse om samarbete med den brittiska myndigheten Ofcom i syfte
att säkerställa en effektiv tillsyn över de brittiska
kanaler som sänder till den svenska allmänheten.
Enligt överenskommelsen ska nämnden vidarebefordra alla anmälningar som avser dessa kanaler till
Ofcom. Nämnden har under 2014 vidarebefordrat
30 anmälningar, vilket är något fler än år 2013
(27 anmälningar). Nämnden får information från
Ofcom om hur anmälningarna hanteras, men vidtar
därefter inga ytterligare åtgärder i ärendena.

3.4 H
 andlägga frågor om europeiska
produktioner
I myndighetens tillsyn enligt radio- och tv-lagen
ingår även att från programföretagen samla in
redovisningar om andelen europeiska produktioner
i sändningarna. Enligt radio- och tv-lagen ska en
redovisning för sändningar på annat sätt än genom
tråd ske vartannat år med start 2011. I fråga om
beställ-tv och andra trådsändningar ska en redovisning ske vart fjärde år med start 2011 och avse vad
som gjorts för att främja framställningen av och
tillgången till europeiska produktioner. Någon
handläggning av frågor om europeiska produktioner i beställ-tv har mot denna bakgrund inte varit
aktuell under året.
Myndigheten inhämtade redovisningar under
hösten 2013 från de berörda leverantörerna av medie
tjänster som avsåg åren 2011 och 2012. Resultatet
visar att svenska programföretag generellt uppfyller
kraven på europeisk produktion i tv-sändningar.
En sammanställning av resultatet redovisades till
regeringen under våren år 2014.

3.5 Utöva tillsyn enligt yttrandefrihets
grundlagen
Ett utgivningsbevis får återkallas om förutsättningarna för att utfärda ett sådant inte längre finns,
om verksamheten inte påbörjats inom sex månader
från den dag då utgivningsbeviset utfärdades eller
om den som drev verksamheten anmält att den har
upphört.

ÅRSREDOVISNING 2014 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | 19

En genomgång av samtliga utgivningsbevis som
utfärdades under år 2012 har lett till att myndig
heten inlett en tillsynsinsats i 41 ärenden (jämfört
med 47 ärenden under föregående år). Under året
har 38 ärenden avslutats. Inte något tillsynsärende
har under 2014 lett till återkallelse.

Vid årets slut bestod granskningsnämnden av
sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Två av
ersättarna är vice respektive andre vice ordförande
i nämnden. Nämnden har sammanträtt vid 14
tillfällen under 2014. Därutöver har nämndens
ordförande turats om att meddela beslut i övriga
granskningsärenden.

3.6 Utöva tillsyn enligt radio- och tvstandardförordningen

Antalet granskningsärenden

Tillsynen gäller främst användningen av vissa standarder för sändning av tv-tjänster till allmänheten
och för viss konsumentutrustning och utrustning
för tv-apparater, utrustning för villkorad tillgång till
digitala tv-tjänster samt system för villkorad tillgång
till digitala ljudradio- och tv-tjänster.
Myndigheten har under året deltagit i möten
arrangerade av Marknadskontrollrådet. Någon
tillsynsinsats har inte varit planerad för året. Något
marknadsproblem som skulle ha motiverat en särskild granskning har inte heller kommit till myndighetens kännedom. En stickprovskontroll är dock
planerad för år 2015.

3.7 Granska program
Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt
beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.
Nämndens uppgift är att, genom granskning i efterhand, övervaka om program som har sänts i radio, tv
eller tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med radio- och tv-lagen och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Nämnden
övervakar också att krav på tillgänglighet för public
service-företagen följs samt bedömer årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television
(SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) om bolagen har uppfyllt sina uppdrag.
Innehållsregler finns för public service-företagen
och, i begränsad utsträckning, för TV4 och de
övriga svenska tv-kanaler som sänder i marknätet.
TV4 och övriga svenska markkanaler ska följa regler
om bland annat saklighet och skydd för privatlivet.
För public service-företagen gäller dessutom krav
på opartiskhet. Reglerna om reklam och sponsring
i radio- och tv-lagen gäller alla svenska programföretag. För public service-företagen finns därutöver
särskilda bestämmelser för sändningsverksamheten i
allmänhetens tjänst.
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Under året har 1403 granskningsärenden diarieförts,
varav 1379 avser anmälningar och 24 egna initiativ.
Sammanlagt 1163 ärenden avser de tre public serviceföretagens sändningar. Cirka 80 procent av det
totala antalet granskningsärenden avser alltså public
service-företagen, vilket är i nivå med tidigare år.
Fördelning av antalet inkomna eller upprättade
granskningsärenden på programföretag/sändningsform
2012

2013

2014

Nationella marksändningar (SVT, SR, UR)

945

1096

1 163

Varav: SVT

573

690

718

SR

362

388

430

UR

10

18

15

Marksänd tv
(andra programföretag)

154

128

164

Varav: TV4

144

122

146

Övriga

10

6

18

Analog kommersiell
radio

24

28

10

Närradio

12

9

14

Kabel-tv

2

4

1

Satellit-tv

0

1

2

Webb-tv/webbradio

2

2

12

Jurisdiktion

32

26

30

Beställ-tv

15

10

4

Övrigt

3

3

3

Totalt

1 189

1 307

1 403

Tabell 5: Antalet inkomna eller upprättade granskningsärenden, fördelat på programföretag och sändningsform,
2012–2014.

Avgjorda granskningsärenden fördelade på
sändningsform

2012

2012

2013

2014

Nationella
marksändningar
(SVT, SR, UR)

997

1 098

1 140

Varav: SVT

605

697

713

SR

379

386

411

UR

13

15

16

Marksänd tv
andra programföretag)

153

131

160

Varav: TV4

140

122

149

Övriga

13

9

11

Analog kommersiell
radio

29

28

9

Närradio

10

11

17

Kabel-tv

6

3

1

Satellit-tv

0

1

2

Webb-tv/webbradio

1

3

12

Jurisdiktion

32

27

30

Beställ-tv

14

13

4

3

3

3

1 245

1 318

1 378

1%

Ärendet avskri

10%

Programinslag

Bedömning av public
service-redovisningar
Totalt

9%

Tabell 6: Antalet avgjorda granskningsärenden, fördelat på
programföretag och sändningsform, 2012–2014.

Granskningsnämndens beslut

Programinslag

Programinslag

31%

Ärendet prövas

2013
4%
1%

9%

Ärendet avskr

Programinslag
49%

Programinslag

Programinslag

37%

Ärendet pröva

2014
4%

Granskningsnämnden har meddelat beslut vid
sammanträde i sammanlagt 132 ärenden. Därutöver har nämndens ordförande meddelat beslut.
Totalt under året har 1378 ärenden avgjorts (1318
ärenden år 2013). Granskningsnämnden beslutade
i 54 procent av dessa ärenden att anmälan inte
skulle leda till någon prövning, vilket utgör en
något högre andel än föregående år (49 procent år
2013 och 2012). I 33 procent av ärendena friades
programföretagen, vilket är en något lägre andel
jämfört med år 2013 (37 procent). I 4 procent av
fallen fälldes programföretagen,
vilket är i nivå
4%
med antalet fällningar
1% år 2013. Hur
9% nämndens
avgöranden i granskningsärenden fördelade sig i
övrigt framgår av figurerna nedan.
49%
37%

49%

1%

8%

Ärendet avskr

Programinslag
54%
33%

Programinslag

Programinslag

Ärendet pröva

Ärendet avskrivs
Programinslaget fälls
Programinslaget frias men kritiseras
Programinslaget frias
Ärendet prövas inte

Figur 6: Granskningsnämndens avgjorda ärenden 20122014, fördelade efter beslutstyp.
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Ärenden vid domstol

Vid överträdelser av radio- och tv-lagens bestämmelser om annonser, virtuell annonsering och elektroniska företagsskyltar, sponsring, produktplacering
och otillbörligt gynnande av kommersiella intressen
kan programföretag åläggas att betala en särskild
avgift (lägst 5 000 kronor och högst 5 miljoner kronor). Särskild avgift kan även åläggas programföretag som överträder bestämmelserna om utnyttjande
av exklusiva rättigheter till evenemang av särskild
vikt för det svenska samhället. Beslut om avgift
meddelas av Förvaltningsrätten i Stockholm efter
ansökan av granskningsnämnden. Avgiften tillfaller
staten och drivs in av Myndigheten för radio och tv.
Vidare finns det möjlighet för granskningsnämnden att förelägga programföretag vid vite att följa
vissa åtaganden som följer av lag och villkor. Dessa
vitesförelägganden kan överklagas av programföretagen till Förvaltningsrätten i Stockholm. Slutligen kan
granskningsnämnden hos förvaltningsrätten ansöka
om utdömande av ett förelagt vite.
Granskningsnämnden ansökte under 2014 om påförande av särskild avgift i 5 fall (12 ärenden 2013). Ett
av ärendena handlade om utformning av sponsringsmeddelanden, ett om inplacering av annonsavbrott,
och tre om otillbörligt kommersiellt gynnande.
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Vid årsskiftet pågick sammanlagt 9 mål i förvaltningsdomstolarna (14 mål år 2013). Under året
har förvaltningsdomstolarna avgjort sammanlagt 10
ärenden slutligt, i några fall genom att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd.
Granskningsnämndens talan bifölls helt i samtliga fall.
Storleken på de avgifter som har dömts ut under året
varierar från 5 000 till 150 000 kronor.
Public service-redovisningar

Enligt instruktionen för Myndigheten för radio
och tv ska granskningsnämnden för radio och tv
årligen i efterhand bedöma, utifrån redovisningar
från SVT, SR och UR, om bolagen har uppfyllt sina
uppdrag. Granskningsnämnden fattade beslut om
2013 års redovisningar i juni 2014. Nämnden ansåg
vid en helhetsbedömning att SVT, SR och UR huvudsakligen hade uppfyllt public service-uppdraget.
På vissa områden fann nämnden emellertid att
villkoren inte var uppfyllda. Det gällde bland annat
krav på utbud till barn och unga som tillhör språkgruppen romani chib.
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4. FÖLJA UTVECKLINGEN INOM MEDIEOMRÅDET
OCH SPRIDA KUNSKAP OM DEN TILL ALLMÄNHETEN

Sammanfattande kommentar

Vårt arbete med omvärldsbevakning och informationsspridning ska bidra till ett innehållsrikt
medielandskap. Vi ska enligt vår instruktion följa utvecklingen inom medieområdet och sprida
kunskap om den till allmänheten. I uppdraget ligger att publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom
medieområdet. Myndigheten ska också sprida information om gällande regler och beslut av
större vikt eller principiell betydelse.
Myndigheten ska i detta arbete samverka med Presstödsnämnden, Myndigheten för
tillgängliga medier och Statens medieråd. I frågor om ägande- och branschstruktur ska vi
även samarbeta med Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet.
Arbetet med att följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till
allmänheten har till stor del varit inriktat på att ta fram två årliga rapporter. Resurser har också lagts på att vidareutveckla myndighetens webbplats och in-formation kring regelverket.
Under året har vi fördjupat samarbetet med övriga mediemyndigheter.

4.1 P
 ublicera statistik och annan
information
Myndighetens webbplats (www.mrtv.se) är den
viktigaste kanalen för att publicera löpande information om medieområdet och om myndighetens
egna beslut och andra delar av verksamheten. I
detta avsnitt finns en figur som visar hur besöksstatistiken har sett ut under året jämfört med de två
föregående åren.
För att få kunskap om utvecklingen inom medieområdet samlar myndigheten in relevanta fakta
genom att ta del av information om mediebranschen
via en mediebevakningstjänst, olika nyhetsbrev, genom
studiebesök och möten med branschföreträdare samt
deltagande i arbetsgrupper och seminarier.
Rapporten Medieutveckling 2014 publicerades i
juni 2014. Den innehåller basfakta och statistik om
den svenska mediemarknaden med fokus på radio, tv
och press. Rapporten innehåller även en kort sammanfattning av de politiska beslut som påverkar mediernas
situation och framtid. I arbetet med att ta fram rapporten samverkade Myndigheten för radio och tv med
övriga mediemyndigheter, Post- och telestyrelsen, Kon-
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kurrensverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap samt Nordicom-Sverige. Nordicom-Sverige
tog fram fakta och skrev kapitlet om branschstruktur.
Rapporten trycktes i 500 exemplar. 2014 översattes
rapporten också till engelska och den engelska versionen trycktes i 300 exemplar. Medieutveckling 2014
laddades ner cirka 700 gånger från vår webbplats under
året. Under hösten 2014 genomförde vi en enkätundersökning om Medieutveckling 2014. Av de som svarade
ansåg 54 procent att rapporten motsvarade deras
förväntningar vad gäller relevant och saklig information. Enkäten gav också värdefulla uppslag till hur vi
kan vidareutveckla rapporten.
I mars 2014 publicerades rapporten Svenskt
medieutbud 2013, vilken innehåller kartläggning och
analys av hur innehållet i de största tv-kanalerna har
förändrats över tid. För första gången redovisades också
statistik om utbudet i beställ-tv och radio. Rapporten
togs fram av Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG)
under ledning av professor Kent Asp.
På myndighetens webbplats finns en egen avdelning för utvecklingen inom medieområdet. Den
innehåller fakta om radio, tv, dagstidningar, bransch-

struktur och mediepolitik. På webbplatsen publiceras
även nyheter från myndigheten och där går det också
att ladda ner eller beställa rapporter, pressmeddelande
och nyhetsbrev.
Förutom arbetet med att ta fram informations
material och rapporter, besvarar myndigheten frågor
från intressenter angående medieutvecklingen. Rapporter går att beställa via webbplatsen eller per telefon.
Rapporterna distribueras även till medieutbildningar,
mediemyndigheter och andra intressenter.

4.2 Sprida information om regler och beslut
Myndigheten för radio och tv ska enligt sin instruktion sprida information om gällande regler och
beslut av större vikt eller principiell betydelse till
berörda aktörer och till allmänheten. Vi använder
webbplatsen som det primära verktyget för detta.
Antalet unika besökare har ökat under år 2014, med
en toppnotering i maj 2014 med över 12 000 (se
figur 7 nedan). På webbplatsen kan besökaren bland
annat ta del av myndighetens beslut, söka i registret
över tillståndshavare och övriga registrerade sändningsverksamheter, göra anmälan samt få information om olika sändningsformer. Delar av myndighetens diarium är också sökbart via webbplatsen och
beslut i ärenden kan tas fram direkt därifrån, vilket
ökar tillgängligheten.
I syfte att förbättra webbplatsen och målgrupps
anpassa innehållet genomförde vi en enkät bland
besökarna på webbplatsen. Enkäten gav information
om besökarna och vilken information de sökte efter.
Med bland annat denna information som grund har
vi under året arbetat med att utveckla webbplatsen.
Utöver detta har myndigheten spridit information genom att medarbetare har föreläst om regelverket i olika sammanhang. Såväl nationella som
internationella myndighetsföreträdare har besökt
myndigheten och fått information om verksamheten. Slutligen kan nämnas att myndigheten vid ett
flertal tillfällen har träffat företrädare för programbolag och branschaktörer för att informera och diskutera regelverk och beslut. För andra gången deltog
myndigheten vid Mediedagarna i Göteborg men en
monter tillsammans med de övriga mediemyndigheterna. Tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier arrangerade vi ett seminarium på temat
tillgänglighet med titeln Medier – för vem? (se bild).
Seminariet spelades in av Sveriges Utbildningsradio
och finns tillgängligt på www.ur.se.

Seminarium tillsammans med Myndigheten för tillgängliga
medier på Mediedagarna 2014 i Göteborg

Som har redovisats under avsnitt 1.7 Kvalitativa
aspekter av verksamhetens resultat har vi under året
på olika sätt försökt utvärdera och följa upp verksamhetens resultat, bland annat av insatserna för
att följa utvecklingen inom området och att sprida
information om denna.
Antal unika besökare på www.mrtv.se per månad,
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14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Jan

Feb Mar Apr
2014

Maj

Jun
2013

Jul

Aug Sep Okt

Nov Dec

2012

Figur 7: Antal unika besökare på myndighetens webbplats,
per månad 2012–2014. Uppgifter hämtade från Google
Analytics.
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5. ÖVRIGA UPPDRAG, ÅTERRAPPORTERINGSKRAV OCH UPPGIFTER

5.1 J
 ämställdhet och mångfald
i verksamheten
Myndigheten för radio och tv ska enligt sin instruktion ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i
sin verksamhet.
Myndigheten strävar i sitt arbete efter att uppnå
mångfald. Detta innebär bland annat ett arbete med
att motverka diskriminering på grund av etnicitet,
kön, ålder, religiös och kulturell bakgrund, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning. Mångfalds
arbetet i dess breda bemärkelse är en del av kompetensförsörjningsarbetet. I de årliga kompetensförsörjningsplanerna är därför jämställdhet och mångfald
viktiga delar. Vid rekryteringar värderar vi kunskaper i främmande språk och erfarenheter från andra
kulturer högt när olika sökandes meriter jämförs.
Vid organisations- och verksamhetsplanering
beaktas också mångfaldsaspekterna. En jämn könsfördelning eftersträvas inom ledningsgruppen och
i samtliga projekt- och arbetsgrupper. En majoritet
av myndighetens personal är kvinnor (14,08 årsarbetskrafter jämfört med 9,86 män), varför det är
viktigt att inkludera också män i dessa grupper. Två
av de tre enhetscheferna vid Myndigheten för radio
och tv är kvinnor.
Arbetsförhållandena vid myndigheten tar hänsyn
till behovet av att kombinera arbete och föräldra
skap. Exempelvis förläggs möten till tider som
underlättar för föräldrar med små barn. Individuella
behov av flexibla arbetstider och andra önskemål för
föräldrar beaktas också. Under året har jämställdhetsanalyser gällande lön genomförts.

5.2 Samverkan med andra myndigheter
och aktörer
Myndigheten för radio och tv ska inför beslut om
tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommer
siell radio samråda med Konkurrensverket och
Post- och telestyrelsen (PTS) i konkurrensfrågor.
Myndigheten ska även samråda med PTS i fråga om
sändningsstandarder. Som har nämnts ovan under
avsnitt 4 Följa utvecklingen inom medieområdet och
sprida kunskap om den till allmänheten har vi sam30 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | ÅRSREDOVISNING 2014

verkat med övriga mediemyndigheter och Göteborgs
universitet.
Under året har samverkan genomförts beträffande
tillståndsgivning för marksänd tv och digital kommersiell radio. Samverkan har också skett i arbetet med de
särskilda regeringsuppdragen. Myndigheten har även
samverkat med Konsumentverket i syfte att stoppa
reklam för och sponsring av alkohol som sänds i svensk
tv från programföretag i Storbritannien.
Under året har vi tillsammans med Myndigheten
för tillgängliga medier, Statens Medieråd och Pres�stödsnämnden bildat tre myndighetsgemensamma
temagrupper (omvärldsbevakning, barn och unga samt
tillgänglighet).
Myndigheten för radio och tv har i sin kärnverksamhet omfattande kontakter med ideella organisationer, inte minst inom tillståndsgivningen för de lokala
medierna. Tillstånd att sända närradio kan till exempel
ges till lokala ideella föreningar. Även i de särskilda
utredningsuppdragen och vid arbetet med beslut om
skyldigheter för programföretag att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har
vi samverkat med bland annat företrädare för ideella
organisationer och det civila samhället.
Resultatet av denna samverkan är enligt vår
bedömning att vi får frågorna belysta ur fler perspektiv
och härigenom ett bättre besluts- eller rapportunderlag.
Vi bedömer att det är givande för verksamheten att i
olika frågor ha en nära samverkan med branschföreträdare, såväl sådana som professionellt bedriver verksamhet som ideella aktörer.

5.3 I nternationellt utbyte och erfarenhets
utbyte
Myndigheten för radio och tv deltar i några internationella organisationer, vilka alla är mycket viktiga
för det internationella utbytet inom medieområdet.
Dessa är European platform of regulatory authorities (EPRA), European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) samt Digital Video
Broadcasting Group (DVB). Vid EPRA:s möten
diskuteras och utbyts erfarenheter kring bland annat tillståndsgivning, men samarbetet består också

i enkätundersökningar och förfrågningar mellan
deltagarländerna. ERGA består av EU:s medieregleringsmyndigheter och har bland annat till uppgift
att lämna råd till EU-kommissionen i frågan om
implementeringen av AV-direktivet. I DVB hanteras
frågor om tv-standarder. Myndigheten är representerad i DVB:s styrgrupp och har deltagit i ett flertal
möten under 2014.
Myndigheten deltar också i ett samarbete med
de nordiska ländernas mediemyndigheter, vilket
bland annat innefattar årliga möten för erfarenhetsutbyte.
Vid sidan av de organiserade internationella
mötena har en rad kontakter förekommit direkt med
myndigheter i andra medlemsländer för utbyte av
information i olika frågor.

5.4 Särskilda regeringsuppdrag

I maj 2014 fick myndigheten ytterligare ett
uppdrag som berör verksamheten i public servicebolagen, nämligen att se över systemet med förhandsprövning av nya tjänster hos SR, SVT och
UR. Myndigheten ska bl.a. undersöka om det
finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya
tjänster, med tanke på att ingen ny tjänst ännu har
anmälts. Uppdraget ska utföras med beaktande av
bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen till
skydd för yttrandefriheten. Om det bedöms motiverat ska myndigheten lämna förslag till förändringar.
Båda dessa uppdrag ska redovisas senast den
1 september 2015. Eftersom uppdragen ska redovisas vid samma tidpunkt och har tydliga beröringspunkter har vi arbetat med dessa parallellt inom
samma projektgrupp vid myndigheten. Under 2014
har arbetet varit inriktat på insamling av fakta och
synpunkter.

Att föreslå indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen

Myndigheten för radio och tv hade under år 2014 i
uppdrag att föreslå resultatindikatorer för att följa upp
de mediepolitiska målen inom myndighetens ansvarsområde. Uppdraget redovisades i en särskild rapport
som överlämnades till Kulturdepartementet den
30 maj 2014.
Att genomföra en allsidig utvärdering av effekterna
av ändrade regler om annonstiden i radio och tv

Myndigheten fick i december 2013 i uppdrag av
regeringen att genomföra en allsidig utvärdering av
effekterna av den ändring i radio- och tv-lagen som
genomfördes 2008 och som innebar en ökning av
den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter
per timme. I utvärderingen skulle ingå en analys av
konsekvenserna av lagändringen för konkurrensförutsättningarna för programföretag samt konsekvenserna för tittare och lyssnare. Uppdraget redovisades
i en särskild rapport som överlämnades till Kulturdepartementet den 1 december 2014.
Att analysera hur SR, SVT och UR påverkar
mediemarknaden och att se över systemet med
förhandsprövning av nya tjänster

Regeringen uppdrog åt Myndigheten för radio och
tv i december 2013 att analysera hur verksamheterna i Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television
AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR)
påverkar mediemarknaden, när det gäller t.ex.
konkurrenssituationen och marknadens utveckling
i stort. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten
också följa och analysera utvecklingen av de kompletterande verksamheterna i programföretagen.

ÅRSREDOVISNING 2014 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | 31

32 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | ÅRSREDOVISNING 2014

6

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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6. KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns
för att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen har
angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. I
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de
vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till
fullgörandet av dessa uppgifter.
Myndigheten har under 2014 arbetat med ett
flertal större uppdrag och projekt. Vidareutbildning av personalen har främst syftat till att rusta
medarbetarna för dessa arbetsuppgifter. Utbildning
har bland annat skett i utredningsmetodik, projektledning, presentationsteknik, förvaltningsrätt och
registratorsutbildning. Hela myndigheten gick en
utbildning i hållbart arbetsliv som hölls av Previa.
Ledningsgruppen har gått ett utvecklingsprogram
för strategisk verksamhetsutveckling i regi av Ekonomistyrningsverket och Arbetsgivarverket.
Ett flertal handläggare har under både kortare
och längre tid arbetsroterat till annan enhet på
myndigheten. Genom arbetsrotation kan vi bredda
medarbetarnas kompetens och därigenom minska
sårbarheten samt öka flexibiliteten. En jurist har
under fyra månader arbetat på Allmänna reklamationsnämnden och under samma tid kom en jurist
från Allmänna reklamationsnämnden och arbetade
vid myndigheten. Utbytestjänstgöringen sträcker
sig över ett halvår och fortsätter delvis under 2015.
Därutöver har en handläggare under en månads tid
arbetat på Presstödsnämnden. Genom att ges möjlighet till att arbeta hos andra statliga arbetsgivare
kan de anställda utvecklas inom statlig tjänst trots
att myndigheten är en arbetsgivare med få anställda.
Under 2014 rekryterades en visstidsanställd
handläggare till myndigheten. Arbetsanhopning
och sjukskrivningar var orsaken till detta. Vi står
eventuellt inför en pensionsavgång det kommande
året och behöver aktivt arbeta med kompetensöverföring under 2015.
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En viktig del av kompetensförsörjningen är inte
bara att rekrytera utan också att behålla de medarbetare som en gång anställts. Myndigheten anser att
en viktig del för detta är att se till att arbetsmiljön
är god och att de anställda känner sig delaktiga
och kan påverka sin arbetssituation samt har goda
möjligheter till kompetensutveckling. Delaktighet
uppnås bland annat genom samtal, på individnivå
genom månadsvisa samtal samt medarbetarsamtal.
Vidare hålls veckovisa enhetsmöten samt veckomöten med all personal. Härutöver genomförs
årligen planeringsdagar där samtlig personal deltar.
Planeringsdagarna som hölls 2014 gick i omvärldsbevakningens tecken där inbjudna föreläsare från
medieområdet gav sin syn på framtiden för deras
verksamheter och även hur det skulle kunna påverka
myndigheten.
Medarbetare vid myndigheten deltar även i nätverken för tillsynsmyndigheter (Tillsynsforum), små
myndigheter, mediemyndigheter och förvaltningsjurister samt Arbetsgivarverkets sektormöten. Detta
leder till en höjd kompetens hos medarbetarna
genom erfarenhetsutbyte.
För att uppnå en god kompetensförsörjning och
goda resultat i verksamheten krävs också en god
trivsel och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi genomför därför varje år en medarbetarenkät för att mäta
medarbetarnas syn på bland annat allmän trivsel,
myndigheten som arbetsgivare och stressnivåer.
I den mätning som genomfördes i slutet av 2014
blev medarbetarnas sammanfattande omdöme av
myndigheten som arbetsgivare 4,15 på en 5-gradig
skala, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra.
Motsvarande omdöme var 4,36 under 2013 och
4,26 under 2012.
Sammanfattningsvis anser myndigheten att de
genomförda åtgärderna har säkerställt att kompetens
finns för att fullgöra myndighetens arbetsuppgifter
och att en god grund har lagts för myndighetens
fortsatta utveckling i sin roll som tillstånds- och
tillsynsmyndighet på mediemarknaden.
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FINANSIELL
REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING

(tkr)

Not

2014

2013

Intäkter av anslag

1

26 817

24 376

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

1 353

4 045

Intäkter av bidrag

3

–30

300

Finansiella intäkter

4

14

14

28 154

28 734

–18 111

–18 024

–2 748

–2 596

Verksamhetens intäkter

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

–7 627

–7 136

Finansiella kostnader

7

–3

–9

–259

–376

–28 748

–28 141

–593

593

124 591

135 871

705

5 170

–125 296

–141 041

0

0

-593

593

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

8

Skatteintäkter m.m.
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Årets kapitalförändring
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9

BALANSRÄKNING

(tkr)

Not

2014-12-31

2013-12-31

10

174

358

174

358

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

11

74

99

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

12

143

194

218

293

724

512

724

512

801

907

801

907

1 320

-470

1 320

-470

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2 706

3 338

Summa

2 706

3 338

SUMMA TILLGÅNGAR

5 942

4 938

Summa
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter

13

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

14

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

15

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING
(FORTS.)

(tkr)

Not

2014-12-31

2013-12-31

65

65

593

0

–593

593

65

658

0

0

273

238

273

238

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

16

Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

9

Summa
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

17

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

18

326

586

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

19

614

569

2 010

1 150

246

295

3 196

2 600

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

20

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

21

1 483

1 227

Oförbrukade bidrag

22

109

0

Övriga förutbetalda intäkter

23

816

215

Summa

2 408

1 442

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

5 942

4 938
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ANSLAGSREDOVISNING

REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag (tkr)

Ing. överföringsNot
belopp

Årets
Utgående
tilldelning
Totalt
överenl. Indrag- disponibelt
föringsregl. brev
ning
belopp Utgifter
belopp

Uo 1 8:3 Ramanslag
ap.1 M
 yndigheten för
radio och TV

24

Summa

817

25 689

–65

26 441 –26 864

–423

817

25 689

–65

26 441 –26 864

–423

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL
Inkomsttitel (tkr)

Not

2712 Bötesmedel
007 Bötesmedel
9458 Lokalradioavgifter
012 Lokalradioavgifter

Beräknat
belopp Inkomster
0

705

121 399

115 891

0

8 700

121 399

125 296

9459 Avgifter till Myndigheten för
radio och tv
011 Avgifter till Myndigheten för
radio och tv
Summa
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.
Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s
föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2013, 248 tkr, har år 2014 minskat med 47 tkr.
Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter
samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 21,2 tkr och en beräknad ekonomisk
livslängd som uppgår till lägst tre år.		
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst
tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den
månad tillgången tas i bruk.
På grund av den snabba utvecklingen av IT-baserade användarsystem har Myndigheten för radio och tv
gjort bedömningen att livslängden på sådana system inte överstiger tre år och kostnadsför anskaffningen av
sådana tillgångar direkt.
Tillämpade avskrivningstider
5 år

Inredningsinventarier
Diariehanteringssystem

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Ersättningar och andra förmåner
LEDAMÖTER I GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV / STYRELSEUPPDRAG
(tkr)

Ersättning

Henrik Jermsten, vice ordförande/ordförande

49

Ledamot (ersättare till ordföranden) i Valmyndighetens nämnd

K-G Bergström, ledamot

29

Styrelseledamot i K-G Bergström Produktion AB

Elisabet Bäck, ledamot

Styrelseledamot i TU, Katrineholms-Kurirens AB,
Tidningen Folket AB och Mediehuset i Sörmland AB

27

Ingrid Carlberg, ledamot
Styrelseledamot i Dabo Idé AB

18

Maria Edström, ledamot

40

Leif Hedman, ledamot

31

Jan Holmberg, ledamot

Förordnad särskild ledamot i Förvaltningsrätten i Stockholm samt Kammarrätten i Stockholm vid
handläggning av mål om granskning och kontroll av filmer och videogram.
Styrelseledamot och kassör i svenska Fulbrightkommissionen

31

Kristina Ståhl, vice ordförande

Rikspolisstyrelsens etiska råd (ledamot, ordförande)
Revisorsnämndens granskningsnämnd (ersättare)
Skatterättsligt forum AB (ledamot)

Martin Holmgren, vice ordförande

39

ledamot i Domarnämnden samt ledamot i insynsrådet vid Statens centrum för arkitektur och design

Dag Mattsson, vice ordförande
Pia Kronqvist, suppleant

Styrelseordförande i Folkoperans café och restaurang AB

Nedjma Chaouche Liljedahl, suppleant

39
–
15
7

INSYNSRÅDET / STYRELSEUPPDRAG
(tkr)

Ersättning

Henrik Gouali

4

Per Norman

1

Helene Hillerström Miksche

4
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE / STYRELSEUPPDRAG
(tkr)

Lön

Magnus Larsson, generaldirektör

966

Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden.
Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.

Sjukfrånvaro

2014

2013

Totalt

7,6%

2,0%

66,8%

42,3%

Kvinnor

7,1%

2,4%

Män

8,4%

1,4%

–

–

8,1%

1,4%

–

–

Andel 60 dagar eller mer

Anställda - 29 år
Anställda 30 år - 49 år
Anställda 50 år -

Sjukfrånvaro för grupperna anställda under 29 år och anställda över 50 år lämnas inte eftersom antalet
anställda i gruppen är under tio personer.
Den totala sjukfrånvaron ökade kraftigt under 2014. Ökningen beror på några längre sjukskrivningar
under året.
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NOTER
(tkr)

RESULTATRÄKNING
Not 1

Intäkter av anslag

2014

2013

Intäkter av anslag

26 817

24 376

Summa

26 817

24 376

Summa ”Intäkter av anslag” (26 817 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” (26 864 tkr) på anslaget Uo 1 8:3.
Skillnaden (47 kr) beror på minskning avsemesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat
anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Not 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2014

2013

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen

479

669

Intäkter av offentligrättsliga avgifter

766

3 308

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

107

68

1 353

4 045

Summa

Skillnaden mellan åren kan förklaras av att en stor mängd ansökningsavgifter för tillstånd för marksänd tv
inflöt under 2013.
Specifikation av offentligrättsliga avgifter
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, ej krav på
full kostnadstäckning
Utgivningsbevis - intäkter

324

266

Direkta utgifter i verksamheten

–427

–442

OH-kostnader för verksamheten

–590

–626

Summa

–693

–802

32%

25%

Täckningsgrad

Nytt mål för 204 är att avgifterna ska täcka 35 % av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.
Jämförelseuppgifter för föregående år redovisas.
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, krav
på full kostnadstäckning
Ansökan om att sända tv-program samt
digital kommersiell radio - Intäkter

Resultat

442

3 041

- Direkta utgifter för verksamheten

–683

–2 215

- OH-kostnader för verksamheten

–352

–233

–593

593
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Not 3

Not 4

Not 5

Intäkter av bidrag

2014

2013

Bidrag från statliga myndigheter (PTS)

–30

300

Summa

–30

300

2014

2013

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

14

14

Summa

14

14

2014

2013

11 730

11 638

6 381

6 387

18 111

18 024

2014

2013

806

677

Köp av konsulttjänster

2 189

3 099

Köp av datatjänster

2 751

1 158

Köp av övriga tjänster

1 534

1 647

347

555

7 627

7 136

Finansiella intäkter

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

Not 6

Övriga driftkostnader
Köp av varor

Övrigt
Summa

Köp av datatjänser har ökat under året p.g.a. att utvecklingsarbete bedrivits avseende myndighetens webbplats
och ärendehanteringssystem.

Not 7

Not 8

Finansiella kostnader

2014

2013

Ränta på lån i Riksgäldskontoret

3

8

Övriga finansiella kostnader

0

1

Summa

3

9

2014

2013

115 891

128 211

8 700

7 660

124 591

135 871

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Offentligrättsliga avgifter avseende lokalradioavgifter
Anvisade medel från rundradiorörelsens resultatkonto
Summa

Minskningen förklaras av att fyra sändningstillstånd återlämnades under året och dessa har ännu inte fördelats
på nytt.
Not 9

Årets kapitalförändring

2014

2013

Avgiftsfinansierad verksamhet, underskott

-593

593

Summa

-593

593
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BALANSRÄKNING
Not 10

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 004

1 004

Summa anskaffningsvärde

1 004

1 004

Ingående ackumulerade avskrivningar

–646

–462

Årets avskrivningar

–184

–184

Summa ackumulerade avskrivningar

–830

–646

174

358

2014-12-31

2013-12-31

791

668

0

123

791

791

–692

–635

–25

–57

–717

–692

74

99

2014-12-31

2013-12-31

975

871

0

104

–209

0

766

975

–781

–645

Årets avskrivningar

–51

–136

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

209

0

–623

–781

143

194

2014-12-31

2013-12-31

720

512

3

0

724

512

Utgående bokfört värde

Not 11

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 12

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 13

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa
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Not 14

Not 15

Förutbetalda kostnader

2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda hyreskostnader

638

602

Övriga förutbetalda kostnader

163

304

Summa

801

907

2014

2013

99

176

–125 296

–141 041

125 893

140 964

696

99

–817

–171

26 864

24 416

–25 689

–25 061

65

0

423

-817

Ingående balans

248

288

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

–47

–40

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redo
visats mot anslag

201

248

0

0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

125 927

141 142

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

–35

–178

–125 893

–140 964

0

0

1 320

–470

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde
Fordringar avseende Uppbörd
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i
Riksbanken
Ingående balans

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken
Summa Avräkning med statsverket
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Not 16

Myndighetskapital

Specifikation förändring av myndighetskapital
Balanserad
kapital
förändring,
avgifts
belagd
verksamhet

Stats
kapital
Utgående balans 2013

0

593

658

0

0

0

0

65

0

593

658

0

593

–593

0

–593

–593

Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2014

Summa

65

Rättelser
Ingående balans 2014

Kapital
förändring
enl resul
taträk
ningen

0

593

–1 186

–593

65

593

–593

65

Statskapital består av inlån av konst från Statens konstråd.

Not 17

Övriga avsättningar

2014

2013

Ingående balans

238

203

Årets förändring

35

35

273

238

2014

2013

586

735

0

227

–259

–376

326

586

1 500

1 500

2014

2013

Arbetsgivaravgifter

290

298

Leverantörsskulder andra myndigheter

325

271

Summa

614

569

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Utgående balans

Not 18

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not 19

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
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Not 20

Övriga kortfristiga skulder

2014

2013

246

252

0

43

246

295

2014

2013

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

977

835

Upplupna löner och arvoden inkl sociala avgifter

217

201

Övriga upplupna kostnader

289

191

1 483

1 227

2014

2013

Statliga nätverket Tillsynsforum

109

0

Summa

109

0

Personalens källskatt
Övrigt
Summa
Not 21

Upplupna kostnader

Summa

Not 22

Oförbrukade bidrag

Medlen avser verksamhet inom det statliga nätverket Tillsynsforum.
Myndigheten har åtagit sig att under 2014–2015 administrera nätverkets ekonomi och webbplats.
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

Not 23

inom tre månader

109

0

Summa

109

0

2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda hyror

87

83

Övriga förutbetalda intäkter

33

33

Förutbetald avgift som inte disponeras av myndigheten

696

99

Summa

816

215

Övriga förutbetalda intäkter

Ökningen kan förklaras av förtida inbetalningar av avgifter för analog kommersiell radio.
ANSLAGSREDOVISNING

Not 24

Uo 1 8:3 ap.1
Myndigheten för radio och TV

Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 1 771tkr. Under 2014 har myndigheten
utnyttjat 423 tkr av krediten.
Myndigheten får disponera 752 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning
25 061 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.

50 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | ÅRSREDOVISNING 2014

ÅRSREDOVISNING 2014 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | 51

SAMMANSTÄLLNING ÖVER
VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2014

2013

2012

2011

2010*

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

326

586

735

1 131

1 194

2 000

2 000

1 123

1 123

1 123

0

506

0

0

0

14

14

38

65

16

0

0

0

0

0

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

200

3 200

200

250

112

Avgiftsintäkter

324

3 307

216

272

84

1 029

738

410

487

116

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

121 399

127 835

125 844

146 275

61 317

Avgiftsintäkter

124 591

135 871

136 240

206 779

33 461

705

5 170

855

3 465

115

Beviljad

1771

752

763

755

–

Utnyttjad

423

0

0

0

–

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras

Övriga avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras

Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit
Anslag 1 8:3 ap.1
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(tkr)

2014

2013

2012

2011

2010*

Beviljad

–

–

–

204

204

Utnyttjad

–

–

–

185

185

Beviljad

–

–

–

192

192

Utnyttjad

–

–

–

73

73

0

817

171

937

0

Antalet årsarbetskrafter (st)

24

25

24

23

21

Medelantalet anställda (st)

24

25

24

24

20

1 187

1 110

1 088

1 058

491

–593

593

0

0

0

593

0

0

0

0

Anslag 1 8:4 ap.3

Anslag 1 8:5 ap.2

Anslag 1 8:3 ap.1
Anslagssparande
Bemyndiganden - ej tillämpligt
Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* Myndigheten för radio och tv startade 2010-08-01
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm den 20 februari 2015

Magnus Larsson,
Generaldirektör
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