
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  Redovisning av tillgänglighet till beställ-tv för 
personer med funktionsnedsättning 

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

eller med post till: 
Myndigheten för press, radio och tv 

Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm
KRAV PÅ FRÄMJANDE 
1 september 2021 - 31 augusti 2022 (period 1) 

Information 
Tjänster som riktar sig till Sverige 
För leverantörer vars tjänster riktar sig till en svensk publik och har en tittartidsandel som understiger en procent gäller en 
skyldighet att främja tillgängligheten till program för personer med funktionsnedsättning. Skyldigheten gäller under förutsätt-
ning att det är tekniskt möjligt. Leverantörerna ska främja tillgängligheten till program på svenska genom att använda någon 
eller några av teknikerna textning, teckenspråkstolkning, syntolkning eller liknande teknik. Kravet på främjande kan även 
uppfyllas genom att tekniken uppläst text erbjuds för program på andra språk än svenska med svensk översättningstext. 
Leverantörerna får själva avgöra vilken eller vilka av teknikerna som ska användas men åtminstone några program ska göras 
tillgängliga med någon av teknikerna under period 1. Antalet program ska därefter öka under period 2. För linjära tv-tjänster 
gäller också att leverantörerna ska beakta målgruppernas behov då de beslutar om vilka program som görs tillgängliga och 
vid fördelningen av de tillgängliggjorda programmen på respektive plattform och linjär tv-tjänst. 

Tjänster som inte riktar sig till Sverige 
För leverantörer vars tjänster inte riktar sig till Sverige utan till en eller flera andra stater inom det europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES-stater) ska främjandet ske genom att program görs tillgängliga genom textning, teckenspråkstolk-
ning, syntolkning eller uppläst text på åtminstone ett av de officiella språken som talas i något av de länder som en tjänst 
riktar sig till. 

En redovisning per tjänst 
Om ni ska redovisa tillgängliggörande av flera tjänster ska en redovisningsblankett användas per tjänst. 

Direktsändningar av sport 
Direktsändningar av sport (matcher och tävlingar) eller reprissändningar av sådan sport omfattas inte av krav på främjande 
om de av tekniska eller praktiska skäl inte går att göra tillgängliga. Redovisa detta i avsedd ruta i blanketten. 

Reklam och andra annonser 
Reklam och andra annonser omfattas inte av krav på tillgänglighet och får därmed inte räknas med i redovisningen av pro-
gram som gjorts tillgängliga. 

Handlingsplan 
En leverantör av en medietjänst ska upprätta en handlingsplan för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka (5 kap. 12 § radio-
och tv-lagen). Innehållet i handlingsplanen ska redovisas under punkterna 4–7 i blanketten. 

Sista redovisningsdag 
En leverantör av en medietjänst ska redovisa hur tillgängligheten har främjats en gång per år. Redovisningen för period 1 ska 
ha kommit in till myndigheten senast den 30 september 2022. 

Särskild avgift 
En leverantör av en medietjänst som inte följer ett beslut om tillgänglighet får åläggas att betala en särskild avgift. Vid pröv-
ning av frågan om avgift ska påföras ska det särskilt beaktas om överträdelsen berott på en omständighet som leverantören 
varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller vad leverantören har gjort för att undvika överträdel-
sen. Avgiften tillfaller staten (17 kap. 5 a § radio- och tv-lagen). Frågan om särskild avgift prövas av myndigheten (19 kap. 4 a 
§ radio- och tv-lagen). 

Publicering 
Resultatet av myndighetens uppföljning av tillgänglighetsarbetet kommer att publiceras på myndighetens webbplats, www. 
mprt.se.   
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Redovisning av tillgänglighet till beställ-tv för 
personer med funktionsnedsättning 

KRAV PÅ FRÄMJANDE 
1 september 2021 - 31 augusti 2022 (period 1) 

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

eller med post till: 
Myndigheten för press, radio och tv 

Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm 

1. Leverantör av medietjänst med krav på främjande 

Tjänster som riktar sig till Sverige 

Vi har inte tillhandahållit program på 
svenska under perioden. 

Vi har inte tillhandahållit program över 
huvud taget under perioden (fyll endast 
i punkt 1/kontaktuppgifter, resten av 
blankettenbehöver inte fyllas i). 

Vi har tillhandahållit program på svenska 
under perioden (resten av blanketten ska 
fyllas i). 

Tjänster som inte riktar sig till Sverige 

Vi har tillhandahållit program som riktar 
sig till en eller flera stater inom EES 
(utöver Sverige). 

Vi har tillhandahållit program på ett eller 
flera officiella språk i de länderna. 

Leverantörsuppgifter 

Namn på leverantören Person-/organisationsnummer 

Namn på medietjänster 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-post 

Kontaktperson 

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

eller med post till: 
Myndigheten för press, radio och tv 

Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm 

2. Tillgängliggjorda program på svenska 

(Ange antalet tillgängliggjorda program under den aktuella perioden) 

Teknik Antal program 

Textning 

Teckenspråkstolkning 

Syntolkning 

Totala antalet tillgängliggjorda program på svenska 

Om tekniken uppläst text använts för att främja tillgängligheten till program under den aktuella perioden, beskriv arbetet 
här. 

3. Tillgängliggjorda program som ett ljudspår i separat enhet  
Om ni har tillhandahållit syntolkning eller uppläst text genom ett ljudspår i en separat enhet ‒ såsom mobiltelefon eller 
läsplatta beskrivs arbetet här. Ange typ av enhet, vilken teknik som använts (syntolkning eller uppläst text) samt antal 
program detta har skett i. 

Om kraven inte uppfyllts
Om ni inte har tillgängliggjort några program under perioden, ange orsaken här. 
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Handlingsplan 
4. Plan för arbete med tillgänglighet 
Redogör för hur ni ska arbeta med tillgänglighet framöver. Planerar ni exempelvis att använda er av annan tillgänglig-
hetsteknik eller utbilda personer inom organisationen om tillgänglighet? 

5. Kontakter med organisationer och användare 
Redogör för hur ni planerar att inleda eller utveckla kontakten med organisationer och användare av tillgänglighets-
tjänster. 

6. Information om tillgängliggjorda program 
Redogör för hur ni planerar att informera eller förbättra informationen om vilka program som ni gör tillgängliga och var 
man kan ta del av dem. 

7. Klagomål och synpunkter 
Redogör för hur ni avser att hantera eventuella klagomål eller synpunkter på tillgängligheten till era program. 
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