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Redovisningsperiod
1 juli 2015 − 30 juni 2016

GENERELLA SKYLDIGHETER

Redovisning av tillgänglighet till tv-sändningar i marknätet
via satellit och genom tråd för personer med funktionsnedsättning

1 Leverantör av medietjänst med generella skyldigheter
Namn

Organisationsnummer

Sändningsbeteckning för programtjänsten
Adress

Postadress

Telefon

E-post

Kontaktperson
Direktnummer

E-post

 Vi har under perioden inte sänt tv-program på svenska. (Resten av blanketten behöver inte fyllas i men ska skickas in till myndigheten.)
2 Det totala antalet timmar av tv-sändningar på svenska (inte beställ-tv) under den aktuella
perioden fördelat på de olika plattformarna
(Ange antalet timmar)

I marknätet

Via satellit

Genom tråd

Totalt

Icke direktsända (förinspelade)
tv-program

0

Direktsända tv-program

0

Totala antalet sändningstimmar

0

0

0

Det totala antalet timmar av tv-sändningar på svenska (inte beställ-tv)
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3 Det totala antalet tillgängliggjorda timmar av tv-sändningar på svenska (inte beställ-tv)
under den aktuella perioden
3.1 Främjande av ljud har skett genom
(Ange antalet timmar)

I marknätet

Via satellit

Genom tråd

Totalt

Textning av förinspelade program

0

Textning av direktsända program

0

Teckenspråkstolkning

0

Liknande teknik (se punkt 3.3)

0
0

0

0

I marknätet

Via satellit

Genom tråd

Totala antalet sändningstimmar

3.2 Främjande av bild har skett genom
(Ange antalet timmar)

Totalt

Syntolkning

0

Uppläst text

0

Liknande teknik (se punkt 3.3)

0

Totala antalet sändningstimmar

0

0

0

3.3 Liknande teknik

Om liknande teknik använts för att främja tillgängligheten till ljud och bild i tv-sändningar på svenska under den aktuella perioden beskrivs arbetet här
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4 Om något tillgängliggörande av tv-program inte skett
Om ni inte har tillgängliggjort några tv-sändningar på svenska under den aktuella perioden anges orsakerna till detta här.

5 Till denna blankett bör fogas en förteckning över vilka program som tillgängliggjorts samt
på vilket sätt och på vilka sändningstider.
L ä s äv e n i n f o r m ati o n e n på s i s ta s i da n .
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Information
En redovisning per programtjänst
Om ni ska redovisa tillgängliggörande av flera programtjänster måste ni använda en redovisningsblankett för varje
programtjänst.

Generella skyldigheter för leverantörer av medietjänster

Generella skyldigheter att tillgängliggöra tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning gäller för
leve-rantörer vars programtjänst understiger en tittartidsandel om en procent. Ett sådant främjande ska ske genom
textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik.
Skyldigheten att tillgängliggöra tv-sändningar ska från och med den 1 juli 2013 även omfatta tv-sändningar genom tråd.
Tillgängliggörandet ska därför ske i marknätet, via satellit och genom tråd. Sändningar via tråd omfattar sändningar via
kabel, ip-tv-nät och internet. Skyldigheten att tillgängliggöra tv-program omfattar endast tv-sändningar, inte beställ-tv.
Om ett tillstånd att sända tv-program i marknätet för den aktuella programtjänsten innehåller tillståndsvillkor om
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som innebär högre krav på tillgängliggörande än ett främjande genom
textning, tecken-språkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik, ska dessa tillståndsvillkor gälla för
sändningar i marknätet för tiden fram till den 31 mars 2014.

Sista redovisningsdag

Leverantörer av medietjänster med generella skyldigheter ska redovisa hur tillgängligheten har främjats en gång per år.
Redovisningen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 augusti.

Vite

Den som inte följer ett beslut om skyldighet att utforma tv-sändningar på ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning kan föreläggas vid vite att fullgöra dessa skyldigheter (17 kap. 11 § första stycket
4 p. radio- och tv-lagen).
Myndigheten för press, radio och tv förelade i december 2015 ett antal leverantörer av medietjänster att vid vite följa
myndighetens beslut om krav på tillgänglighet senast den 30 juni 2016. Om dessa leverantörer inte vidtar åtgärder för
att följa föreläggandet kan myndigheten komma att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av
vitet.

Publicering
Resultatet av redovisningen kommer att publiceras på myndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter
Ni kan kontakta oss på telefon 08-580 070 00 eller via e-post registrator@mprt.se.
REDOVISNINGEN SKICKAS TILL: registrator@mprt.se.
Ni kan även skicka in redovisningen till Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen.
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