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förord

Under 2011 ökade antalet ärenden vid Myndigheten för radio och tv markant, framför 
allt när det gällde antalet tillsynsärenden. För att hantera denna ökning och föränd-
rade krav på verksamheten har vi påbörjat ett förändrings- och förbättringsarbete 
med inspiration från arbetssättet lean. Jag har stora förhoppningar om att detta arbete 
kommer att leda till en ännu mer effektiv verksamhet med ett ännu större fokus på 
värdeskapande aktiviteter. 

Även om mycket av arbetet att bygga upp den nya myndigheten slutfördes under 
2010 återstod det en hel del att göra under 2011. Vi har bland annat fortsatt att ut-
veckla den nya webbplatsen och det nya ärendehanteringssystemet. Vi arbetade också 
mycket under året med tre olika regeringsuppdrag, uppdragen att utvärdera om kravet 
på SVT och SR om att minst 55 procent av allmänproduktionen i rikssändningarna 
ska produceras utanför Stockholm är effektivt, att se över reglerna om vidaresänd-
ningsplikt i kabel-tv-nät samt att undersöka om kravet på 99,8 procents täckning 
för SVT:s sändningar i marknätet fortfarande är relevant i förhållande till företagets 
uppdrag att sända programtjänster till hela landet. Sent under 2011 fick vi dessutom 
ytterligare två uppdrag från regeringen, nämligen att kartlägga om och i så fall vilken 
utsträckning tillstånd att sända närradio används i vinstsyfte samt att ta fram förslag 
till resultatindikatorer för att följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet.

Vi har även under året tagit fram en strategi för digital kommersiell radio och fattat 
beslut om skyldigheter för tv-programföretag att främja tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning. Inom tillsynsområdet har vi med stöd av lean fortsatt arbetet 
med att se över våra rutiner för att hantera det allt större inflödet av anmälningar.  

Uppdraget att – i samverkan med övriga mediemyndigheter – följa utvecklingen 
inom medieområdet och sprida information om den till allmänheten resulterade bland 
annat i rapporterna Medieutveckling 2011 och Svenskt tv-utbud 2010 samt en rapport 
om beställ-tv. Under året har vi dessutom fortsatt dialogen med övriga mediemyndig-
heter för att stärka samverkan omkring bevakningen av medieutvecklingen.

Jag bedömer sammantaget att vi kan lägga ett gott år bakom oss samtidigt  
som jag ser fram mot det fortsatta arbetet för ett öppet, innehållsrikt och ansvarsfullt 
medie landskap.

Magnus Larsson, 
Generaldirektör  
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1.1 Mål och uppdrag

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrande-
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och 
tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i 
massmedierna. Målet för Myndigheten för radio och 
tv är att verka för yttrandefrihet inom sitt verksam-
hetsområde och främja möjligheterna till mångfald 
och tillgänglighet inom radio och tv. Myndigheten 
ska även följa utvecklingen inom medieområdet och 
sprida kunskap om den till allmänheten. Myndig-
heten ska vidare besluta om tillstånd, avgifter och 
registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv‐
sändningar, beställ‐tv, sökbar text‐tv och ljudradio-
sändningar. 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 tillgäng-
lighet. Vi bidrar till detta genom vår tillståndsgiv-
ning 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 år 2011 har 
varit att Myndigheten för radio och tv ska vara en 
effektiv, öppen och strategisk myndighet.

1.2 Resultatredovisningens indelning

En myndighet ska redovisa och kommentera verk-
samhetens 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 2011 års regleringsbrev för Myndigheten 
för radio och tv ska myndigheten också lyfta fram 
de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verk-
samhetens resultat. Av regleringsbrevet framgår inte 
särskilt hur redovisningen ska vara indelad. Vi har 
valt att huvudsakligen redovisa resultat av myndig-
hetens uppgifter enligt instruktionen med utgångs-
punkt i myndighetens organisation och verksamhets-
processer. Uppställningen följer därigenom 2010 års 
redovisning, vilket underlättar jämförelse mellan åren. 

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 säker-
ställa en fortlöpande medborgerlig insyn i verksam-
heten. Den 31 december 2011 hade myndigheten 25 
anställda, varav två var tjänstlediga. Verksamheten 
bedrivs i tre avdelningar: avdelningen för tillstånd, 
avdelningen för tillsyn och avdelningen för verk-
samhetsstöd. För varje avdelning finns en avdel-
ningschef. Efter lokal samverkan fastställs budget 
och verksamhetsplan samt kompetensförsörjnings- 
och kompetensutvecklingsplaner. Budgeten och 
planerna revideras halvårsvis. Under verksamhets-
året håller respektive chef medarbetarsamtal med de 
anställda. 

1. saMlad redovisning av verKsaMheten 2011
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1.4 Ärendeflöde och handläggningstider

I detta avsnitt redovisas antalet registrerade ärenden  
vid Myndigheten för radio och tv respektive 
Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- 
och TV-verket (2009 och halva 2010). Ärendena 
redovisas efter uppdelningen tillståndsärenden, 
tillsynsärenden och övriga ärenden. För år 2010 och 
2011 ingår i Övriga ärenden även brevsvar som vid 
de tidigare myndigheterna inte diariefördes som egna  
ärenden. En ytterligare redovisning och kommen-
tarer kring ärendeflödet och handläggningstiderna 
finns i avsnitten 2 och 3. 

Ärendefördelning åren 2009–2011

Figur 1: Inkomna och upprättade ärenden under åren 
2009–2011, antal. 

Genomsnittliga handläggningstider  
åren 2009–2011

Kategori 2009 2010 2011

samtliga ärenden 57

tillsynsärenden 84 69 90

granskningsärenden 79

tillståndsärenden 27 19 30

registreringsärenden 22

övriga ärenden 33

Personalärenden 132

Tabell 1: Genomsnittliga handläggningstider för ärenden 
inom de olika verksamheterna, åren 2009–2011, antal 
dagar. 

I kategorin Tillsynsärenden ingår för år 2010 både 
granskningsärenden och övriga tillsynsärenden. För 
2011 redovisas även den genomsnittliga hand-
läggningstiden (antalet dagar från och med att ett 
ärende registreras till och med dagen då ärendet 
avgörs genom beslut) för samtliga vid myndigheten 
avgjorda ärenden (57 dagar). Dessutom redovisar vi 

för 2011 genomsnittliga handläggningstider upp - 
delat på myndighetens sex olika ärendetyper. I redo-
visningen för år 2012 och framåt kommer vi att följa 
denna uppställning.

1.5 Verksamhetens kostnader och intäkter

2011 års resultat innebär ett anslagssparande på drygt  
900 tkr, vilket motsvarar mer än de tre procent av 
anslagen som får sparas till kommande budgetår. 
Sparandet kan till stor del förklaras av att vi under 
året hade planerat att genomföra tillståndsprocesser 
för marksänd tv och för digital kommersiell radio, 
men dessa processer blev senarelagda. 

Myndigheten för radio och tv inledde verksam-
heten den 1 augusti 2010. Det finns därför inga 
jämförelsesiffror för kostnader och intäkter per 
verksamhet och år för de senaste tre åren avseende  
Myndigheten för radio och tv. Som ovan har beskri-
vits är Myndigheten för radio och tv organiserad i 
tre avdelningar, men kärnverksamheten delas in i 
två verksamheter: tillstånd och tillsyn. Verksamhe-
tens kostnader och intäkter redovisas därför utifrån 
dessa två verksamheter. För att få någon form av 
jämförelse över tid redovisas för 2009 Gransknings-
nämnden för radio och TV:s kostnader som kostna-
der för tillsyn och Radio- och TV-verkets kostnader 
som kostnader för tillstånd respektive utvecklingen 
inom medieområdet. För år 2010 har de avvecklade 
myndigheternas kostnadsfördelning lagts ihop med 
myndighetens. Från och med 2011 görs fördelning-
en endast på de två verksamhets grenarna tillstånd 
och tillsyn. 

Verksamhetens kostnader per verksamhet  
åren 2009–2011

2009 2010 2011

tillstånd 7 305 10 542 12 204

tillsyn 12 670 13 501 12 653

Utvecklingen inom 
medieområdet 4 367 2 405 –

Summa 24 342 26 448 24 857

Tabell 2: Verksamhetens kostnader fördelade per 
verksamhet 2009–2011 (tkr). Indirekta kostnader har 
fördelats med direkta kostnader som fördelningsnyckel.
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Verksamhetens andra intäkter än anslag  
per verksamhet åren 2009–2011

2009 2010 2011

tillståndsgivning
varav utgivningsbevis

335 
222

378  
224

543
299

tillsyn 27 90 281

Utvecklingen inom 
medieområdet 62 53 –

Summa 424 521 824

Tabell 3: Verksamhetens andra intäkter än anslag förde-
lade per verksamhet 2009–2011 (tkr). Indirekta intäkter 
har fördelats med direkta kostnader som fördelnings-
nyckel. den relativt stora intäktsökningen under 2011 
kan förklaras av att intäkter från Presstödsnämnden för 
hyra av lokaler och it-resurser har tillkommit. 

1.6 Prestationer, volymer och kostnader

Resultaten av myndighetens verksamhet kan delas 
in i olika prestationer, det vill säga produkter och 
tjänster som kommer ut från myndigheten. I och 
med att verksamheten i huvudsak består i tillstånds-
givning och tillsyn är det lämpligt att betrakta beslut 
i dessa ärendekategorier som myndighetens huvud-
sakliga prestationer. 

Under avsnitten 2. Besluta om tillstånd, avgifter 
och registrering och 3. Utöva tillsyn redovisas närmare 
hur stora volymerna, alltså antalet ärenden, beslut och 
genomsnittliga handläggningstider, har varit för de 
olika prestationer som har lämnat myndigheten un-
der året. Huvudprestationerna tillståndsgivning och 
tillsyn rymmer olika kategorier av prestationer som 
har olika volym, karaktär och komplexitet. Myndig-
hetens uppföljningsrutiner medger inte mätning av 
kostnad på ärende/prestationsnivå eftersom det skulle 
kräva tidredovisning för varje handläggare på ärende-
nivå. Ur ärendehanteringssystemet kan dock uppgift 
hämtas om antalet dagar det har tagit från det att 
ett ärende registreras tills det avgörs genom beslut. 
För varje anställd gör en fördelning av hur hans eller 
hennes arbetstid fördelar sig mellan olika ärendekate-
gorier, dock inte på individuell ärendenivå. 

Enligt vår mening är det därför mest rättvisande  
att beräkna kostnaderna per prestationstyp (samtliga 
beslut inom verksamhetsgrenen Tillstånd respektive 
Tillsyn). Vi har här valt att inbegripa de direkta kost-
naderna per verksamhet med påslag för gemensamma 

kostnader. Den totala kostnaden per verksamhet 
har sedan fördelats på den totala volymen presta-
tioner (antal avgjorda ärenden) inom den aktuella 
prestationstypen och härigenom har en kostnad per 
prestation beräknats. Under 2011 har kostnaden per 
prestation inom verksamheten tillsyn minskat kraf-
tigt, från 11 tkr till drygt 6 tkr. Detta kan förklaras 
av att antalet prestationer ökade med cirka 60 procent 
samtidigt som kostnaderna minskade något. 

1.7  Kvalitativa aspekter av verksamhetens 
resultat

Under året har vi arbetat med att höja kvaliteten och 
effektiviteten i verksamheten. Vi har med stöd av 
lean gått igenom våra ärendeprocesser och identifierat 
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. Vi har inledningsvis 
fokuserat på att ta bort icke värdeskapande och onö-
diga arbetsmoment för att minska kötiderna i våra 
processer. Detta arbete är långsiktigt och ska leda till 
ständig förbättring. Vi kan dock redan nu konstatera 
att vi under 2011 har hanterat fler ärenden på ungefär 
samma handläggningstider som under 2010. Ett 
mått på kvalitet är att de beslut vi fattar är korrekta.  
I det avseendet kan vi konstatera att endast 25 av våra 
drygt 3 000 beslut under året har överklagats och 
att inte i något fall har domstol ändrat något av våra 
beslut i sak. När det gäller ärenden där gransknings-
nämnden för radio och tv ansöker om utdömande 
av särskild avgift har förvaltningsdomstolarna under 
2011 avgjort sammanlagt 38 ärenden och nämndens 
talan bifölls i samtliga fall. I två av målen bestämdes 
dock den särskilda avgiften till ett något lägre belopp 
än vad nämnden hade yrkat.

Här kan också nämnas att Myndigheten för radio 
och tv i december 2011 fick i uppdrag att ta fram 
förslag till resultatindikatorer för att följa upp de 
riksdagsbundna målen inom medieområdet. Uppdra-
get ska genomföras i samverkan med övriga medie-
myndigheter och även innefatta en bedömning av de 
föreslagna indikatorernas konsekvenser för de berörda 
myndigheternas arbete. Uppdraget ska redovisas se-
nast den 31 oktober 2012. Syftet med det arbetet är 
således att ta fram relevanta resultatmått för bland 
annat Myndigheten för radio och tv:s verksamhet.

Kostnader per prestation 2010–2011

Verksamhet Prestationstyp Kostnad per prestation 2010 Kostnad per prestation 2011

tillstånd Beslut i tillstånds och 
registreringsärenden 10 542 tkr/996 st=10 584 kr 12 204 tkr/1 036 st=11 780 kr

tillsyn Beslut i gransknings 
och tillsynsärenden 13 501 tkr/1 223 st=11 039 kr 12 653 tkr/1 963 st=6 446 kr 

Tabell 4: Kostnader per prestation, åren 2010–2011. 
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Sammanfattande kommentar
Vi ska verka för yttrandefrihet och främja möjlig-
heterna till mångfald och tillgänglighet inom radio 
och tv. Vi arbetar 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. Under året har vi bidragit till detta genom 
vår tillståndsgivning och genom beslut om tillgäng-
lighet för personer med funktionsnedsättning. 

Förutom det löpande arbetet med tillstånds-
givning och registrering har tillståndsavdelning-
ens arbete under året främst inriktats på tre olika 
upp gifter och områden. En uppgift har varit att 
ta fram och fastställa en strategi för myndighetens 
tillstånds givning för digital kommersiell radio. 
Myndigheten har vidare fattat beslut om hur och i 
vilken omfattning krav ska ställas på leverantörer  
av medie tjänster vad gäller tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Myndigheten 
har dessutom genomfört ett särskilt projekt om 
beställ-tv med syftet att få ökad kunskap om beställ-
tv-marknaden och vilka aktörer som kan omfattas 
av regelverket. Inom dessa tre områden och även i 
övrigt har ett stort antal kontakter skett med olika 
branschaktörer och allmänheten.

2.1 Tillstånd att sända tv

För närvarande har, vid sidan av Sveriges Television 
AB, 50 programtjänster från 21 programföretag 
tillstånd att sända tv-program. Av dessa tillstånd avser 
44 nationella sändningar och 6 regionala/lokala sänd-
ningar. Under december 2011 har myndigheten utlyst 
ett ledigt sändningsutrymme motsvarande en kanal 
som sänds i högupplöst kvalitet eller tre kanaler som 
sänds i standardupplöst kvalitet. Sista ansökningsdag 
var den 13 februari 2012. Avsikten är att tillstånds-
processen ska slutföras under första halvåret 2012. 

Tillståndshavarnas rättigheter och skyldighe-
ter 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 varje 
år, vilket sker i mars månad. Vid årets omprövning 
förlängdes villkoren på ytterligare ett år. 

Från och med den 1 augusti 2010 kan ett till-
stånd att sända marksänd tv överlåtas. Under året 
har sju tillstånd överlåtits (en överlåtelse år 2010). 
Överlåtelserna har skett i samband med organisato-
riska ändringar där tillstånd inom en koncern har 
samlats i ett bolag. 

Myndigheten kan också meddela tillstånd att 
sända tv under en begränsad period, dock högst två 
veckor. Under 2011 inkom två sådana ansökningar 
som bifölls (en ökning med två ärenden från 2010). 

2.2 Tillstånd att sända närradio

Vid utgången av 2011 sändes det närradio i 157 om-
råden i Sverige, en ökning med elva områden jämfört 
med år 2010. Av totalt 364 (374 år 2010) ärenden 
som gällde närradio var 180 (171 år 2010) ansökning-
ar om tillstånd att sända närradio. I 146 (152 år 2010) 
ärenden bifölls ansökan. Fem ärenden rörde fördel-
ning av sändningstider och 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 863 
stycken vilket är en minskning med 11 stycken 
jämfört med föregående år (874 år 2010). Antalet 
tillstånd är högst i Västra Götalands län (217, 220 
år 2010) och lägst i Gotlands län (0, oförändrat 
jämfört med 2010). 

2.3  Tillstånd att sända analog kommersiell 
radio

Under år 2011 har analog kommersiell radio, 
tidigare benämnt lokalradio, sänts i 52 (38 år 2010) 
områden av 103 (89 år 2010) tillståndshavare. Anta-
let inkomna ärenden om analog kommersiell radio 
har varit något lägre under 2011 jämfört med 2010 
(63 jämfört med 65). 

2. BeslUta oM tillstånd, avgifter och registrering 
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Sju ärenden hos myndigheten har gällt ansökan 
om överlåtelse av tillstånd och samtliga ansökning-
arna bifölls (en ansökan 2010). Övriga ärenden 
har rört exempelvis anmälan om beteckning eller 
utgivare. 

2.4  Tillstånd att sända ljudradio under en 
begränsad tid

Antalet ärenden som gällde sändningar av ljudradio 
under en begränsad tid om högst två veckor var un-
der året 60, varav ansökan bifölls i 38 fall. Detta är 
en ökning med 18 ansökningar jämfört med 2010.  

2.5  Upprätta och föra register över dem 
som bedriver sändningsverksamhet, 
har utgivningsbevis och över utgivare

Myndigheten för radio och tv ska, enligt 2 kap.  
3 § radio- och tv-lagen, upprätta och föra ett register 
över dem som har anmält sändningsverksamhet eller 
har tillstånd enligt radio- och tv-lagen. Den  
1 augusti 2010 infördes en skyldighet för leverantö-
rer av beställ-tv att anmäla sig för registrering hos 
Myndigheten för radio och tv. Myndigheten har un-
der året genomfört ett projekt med syftet att få ökad 
kunskap om beställ-tv marknaden och vilka aktörer 
som kan omfattas av regelverket. Den kartläggning  
som genomförts har använts som underlag för 
informationsinstatser. Vid årsskiftet hade 24 sådana 
tjänster registrerats i myndighetens register, vilket är 
en ökning med 16 tjänster sedan 2010. 

Vid utgången av år 2011 fanns 43 anmälda 
företag som bedriver sändningsverksamhet via satel-
lit (en ökning med ett företag sedan 2010) och två 
satellitentreprenörer registrerade hos myndigheten 
(oförändrat i förhållande till 2010).

Under året kom det in 31 ärenden om sändnings - 
verksamhet och beteckning för kabelsändningar 
och satellitsändningar (2010 kom det in 19 anmäl-
ningar). Vid årets slut fanns 89 registrerade orga-
nisationer och privatpersoner som sänder kabel-tv 
(oförändrat i förhållande till 2010) utöver de 24 
lokala kabelsändarorganisationerna som 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 53 tillhandahållare 
registrerade hos myndigheten (oförändrat i förhål-
lande till 2010). 

Antalet anmälningar av sändningar av radio- och 
tv-program över internet (webbsändningar) liksom 
massutskick av e-post (e-post-tidningar) har ökat 
under år 2011. Under året kom det in 117 (2010 kom 
det in 98) 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 ökat och var under året 
200 (2010 var antalet 145). Vid årsskiftet fanns 773 
databaser anmälda vilket är en ökning med 119 
jämfört med år 2010. 

2.6  Krav på tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning

Genom den nya radio- och tv-lagen har det införts 
regler om att en leverantör av medietjänster som 
tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar 
text-tv på något annat sätt än genom tråd ska ut-
forma tjänsten så att den blir tillgänglig för personer 
genom funktionsnedsättning. Sättet att tillgänglig-
göra 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 utveck-
lingen av tillgänglighetstjänster. 

Myndigheten beslutade i juni 2011 att de leve-
rantörer av medietjänster som har verksamhet re-
gistrerad för tv-sändningar i marknät och via satellit 
under perioden 1 juli 2011–30 juni 2016 ska främja 
tillgängligheten av de programtjänster som sänds 
på svenska för personer med funktionsnedsättning. 
Främjandet ska ske genom textning, teckentolkning, 
syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. 
Dessa generella skyldigheter kan under perioden 
komma att utökas till att även omfatta krav på att 
tillgängliggöra tv-sändningar på andra språk än på 
svenska. Leverantörerna som träffas av den generella 
skyldigheten på tillgängliggörande ska årligen rap-
portera vilka åtgärder som vidtagits för att främja 
tillgängligheten. 

Utöver denna generella skyldighet har vissa sär-
skilda skyldigheter ålagts programtjänsterna TV4, 
TV4 Plus, TV4 Sport och TV4 Fakta, vars tittar-
tidsandel överstiger en procent enligt de mätningar 
som genomförs av Mediamätning i Skandinavien 
(MMS). I de krav som ålagts dessa programtjänster 
har myndigheten tagit hänsyn till leverantörens 
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tekniska och finansiella förutsättningar. Skyldig-
heterna avser samma tekniker som för de generella 
skyldigheterna att tillgängliggöra tjänster men för 
de programtjänster som har särskilda skyldigheter 
preciseras kraven på tillgängliggörande av ljud och 
bild i olika nivåer i procent av sändningstiden av 
tv-sändningar på svenska. Den leverantör av medie-
tjänster som ålagts generella eller särskilda skyldig-
heter för programtjänster ska varje år rapportera hur 
skyldigheterna har uppfyllts. Med hänsyn till att 
programtjänsterna och tittartidsandelarna kan för-
väntas variera under den period som beslutet avser 
kommer myndigheten att göra en årlig omprövning 
avseende vilka programtjänster som ska omfattas av 
respektive skyldighet. 

2.7  Förordnande av lokala kabelsändar
organisationer

Antalet förordnade lokala kabelsändarorganisationer 
var vid årsskiftet 24 (2010 var antalet 25). 

2.8 Undantag från vidaresändningsplikten  

Inga ärenden har inkommit under året som gäller  
undantag från nätinnehavares skyldigheter att vidare - 
sända tv-program (oförändrat i förhållande till 2010). 

2.9  Handlägga frågor om ledigt sändnings  
utrymme att sända kommersiell radio

Den 1 augusti 2010 infördes möjligheten för 
Myndigheten för radio och tv att meddela tillstånd 
att sända digital kommersiell radio. Regeringen 
beslutade den 28 oktober 2010 att ett sändningsut-
rymme motsvarande två frekvenslager med regional 
nedbrytbarhet i 34 områden får upplåtas för digital 
kommersiell radio. 

Myndigheten har under 2011 tagit fram en stra-
tegi som beskriver myndighetens utgångspunkter 
och inriktning för arbetet med tillståndsgivningen 
för marksänd digital kommersiell radio. Syftet med 
strategin är främst att den ska vara ett verktyg för 
myndigheten inför och under detta arbete. Strategin 
utarbetades i samverkan med Post- och telestyrelsen. 
Myndigheten har även inlett arbetet med en utlys-
ning av lediga tillstånd att sända digital kommersiell 
radio som beräknas ske under första halvåret 2012. 

2.10  Pröva frågor om utgivningsbevis  
enligt yttrandefrihetsgrundlagen

Det ekonomiska målet för uppgiften att handlägga 
ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 

1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen, 
har under året varit att uppnå full kostnadstäckning 
senast för 2012. Här kan dock nämnas att från den 
1 januari 2012 har en ny bestämmelse införts i myn-
dighetens instruktion med innebörd att avgifterna 
vid ansökningar om utgivningsbevis ska täcka de 
direkta utgifterna för verksamheten när det gäller 
utgivningsbevis.

Myndigheten för radio och tv ska redovisa om 
målet uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt 
antalet beslut som fattats. Myndigheten ska även 
redovisa sitt arbete för att eftersträva full kostnads-
täckning. 

Avgiften för att ansöka om utgivningsbevis 
regleras i förordningen (2002:916) om avgifter i 
vissa yttrandefrihetsärenden. Under 2011 kom det 
in totalt 173 ärenden varav 37 ändringsanmälningar 
(avser främst byte av utgivare) vilket är en samman-
lagd ökning med 29 ärenden jämfört med föregåen-
de år. Av de 136 ansökningarna om utgivningsbevis 
bifölls 110, 5 avvisades, 2 avslogs, 4 avskrevs och 
15 ärenden hade ännu inte avgjorts vid årsskiftet. 
Handläggningstiden för ärenden om utgivningsbe-
vis (ansökningar och ändringsanmälningar) var i 
genomsnitt 32 dagar, vilket är en minskning jämfört 
med föregående år (34 dagar). Vid utgången av året 
fanns 756 gällande utgivningsbevis vilket är en ök-
ning med 76 stycken jämfört med 2010.

2009 2010 2011

antal ansökningar och 
ändringsanmälningar

varav bifall
159
92

144
88

173
110

handläggningstider, 
antal dagar 32 34 32

intäkter, tkr 235 224 299

Kostnader, tkr 821 612 1 222

Måluppfyllelse, procent 29 37 24

Tabell 5: Ärenden om utgivningsbevis 2009–2011

Den tekniska utvecklingen inom internetområdet 
medför ökade möjligheter att sprida information 
och detta gör frågorna till myndigheten om data-
baser och utgivningsbevis svårare. Aktuella frågor 
under året har varit bland annat om så kallade RSS-
flöden och olika former av applikationer omfattas av 
regleringen.

Under året har det kommit in 272 tkr i 
ansöknings avgifter. De indirekta intäkterna för 
verksamhetsområdet har varit 27 tkr, vilket innebär 
totala intäkter om cirka 299 tkr. Under myndig-
hetens första hela verksamhetsår har vi sett över 
resursfördelningen inom myndigheten. Vi har be-
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dömt att internetområdet är komplext och i ständig 
förändring och att behovet av kvalificerad handläg-
gar- och juristkompetens har ökat, vilket har lett 
till att vi behövde lägga 474 tkr i direkta kostnader 
för denna verksamhet under 2011 (att jämföra med 
225 tkr under 2010). Till detta ska läggas indirekta 
kostnader om 748 tkr (387 tkr 2010), vilka beräknas 
med de direkta kostnaderna som fördelningsnyckel. 
Att de indirekta kostnaderna har blivit så stora är en 
följd av att en större andel av de direkta kostnaderna 
lades på denna verksamhet och att de kostnader som 
ska fördelas på de olika verksamhetsgrenarna var 
avsevärt större under 2011 än under 2010. 

De direkta kostnaderna består nästan uteslu-
tande av personalkostnader för arbete med hand-
läggning av ärenden samt allmän information och 
rådgivning. Kostnaden för allmän information och 
rådgivning har varit fortsatt hög framför allt på 
grund av det stora informationsbehov som under 
åren har ökat beroende på de komplicerade juridiska 
bedömningar som ofta uppkommer.

Cirka 24 procent av myndighetens kostnader för 
denna verksamhet täcktes av intäkterna, vilket är en 
minskning jämfört med föregående år (37 procent).

Antalet ansökningar om utgivningsbevis har 
ökat något under året. Myndigheten kommer även 
i fortsättningen att söka vägar att effektivisera han-
teringen bland annat genom ytterligare information 
om reglerna. En sådan effektivisering får dock inte 
innebära att kvaliteten på handläggningen inom 
detta komplicerade och grundlagsskyddade område 
minskar.

2.11  Meddela föreskrifter enligt förord
ningen om standarder för sändning 
av radio och tvsignaler

Myndigheten har under året fortsatt arbetet med en 
översyn av de föreskrifter som tidigare meddelats av 
Radio- och TV-verket med stöd av förordningen om 
standarder för sändning av radio och tv-signaler. 

2.12  Meddela föreskrifter enligt förord
ningen med bemyndigande för  
myndigheten att meddela verkställig
hetsföreskrifter

Myndigheten för radio och tv har under året arbetat 
med att ta fram föreskrifter rörande ansökningsför-
farande och avgift för sändning av digital kommer-
siell radio. 

2.13  Handlägga frågor om särskild avgift, 
sändningsavgift och övriga avgifter 
att sända kommersiell radio (avgifts
belagd verksamhet)

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 inkomst-
titel 2712 Bötesmedel. Under året inflöt 154 tkr i 
avgifter vid ansökan om medgivande till överlåtelse 
av tillstånd. Avgifterna har redovisats mot inkomst-
titel 2552 Avgift för ansökan om tillstånd att sända 
tv-program. Under avsnitt 2.10 Pröva frågor om 
utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihets-
grundlagen har redogjorts för intäkter och kostna-
der för att pröva frågor om utgivningsbevis. 
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3
Utöva tillsyn
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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. Vi bidrar till detta genom att öka  
kännedomen om och respekten för reglerna genom 
vår tillsyn och information till aktörerna.

Tillsynsarbetet har under året bedrivits genom 
granskning av program i efterhand och i de flesta 
fall efter anmälan. I ett 40-tal fall har egna initiativ  
till granskning tagits. Övrig tillsyn har främst be-
drivits genom kontakter med branschens aktörer. 

Antalet anmälningar mot program har ökat 
väsentligt under året. Uttryckt i antal ärenden är 
ökningen 628 stycken (cirka 50 procent).  

3.1 Tillsyn enligt radio och tvlagen

Efterlevnaden av villkor i sändningstillstånden
Myndigheten ska övervaka att programföretagen 
följer villkoren i sändningstillstånden. I denna upp-
gift ingår också att återkalla tillstånd om villkoren 
inte följs. Villkoren kan gälla exempelvis krav på att 
sändningar inleds, att sändningar sker under viss 
minsta tid och att ägarförhållanden inte ändras på 
ett otillåtet sätt. 

Under 2011 registrerades 9 ärenden om villkor 
för tillståndspliktig verksamhet, vilket kan jämföras 
med 12 ärenden under år 2010. Myndigheten har 
följt upp de tillstånd som meddelades under 2010 
för tv-sändningar i marknätet respektive sändningar 
i analog kommersiell radio. Två av ärendena som 
gällde tillstånd för tv-sändningar ledde till återkallel-
ser. Programtjänsterna Viasat Sport HD och Viasat 
Fotboll hade inte börjat sändas enligt tillståndsvill-
koren. En återkallelse syftar till att främja möjlig-
heterna till mångfald genom att se till att sändnings-
utrymmet används för att bedriva sändningar och 
inte står outnyttjat. I fråga om de tillstånd som med-
delades för analog kommersiell radio har myndig - 
hetens tillsynsinsats visat att samtliga tillståndshava-
re inlett sina sändningar i enlighet med tillståndsvill-
koren. Två av de tre ärenden som rör tillståndspliktig 

verksamhet gäller frågan om närradiotillståndshava-
res anknytning till orten. Ett ärende rör frågan om 
Sveriges Radio AB:s (SR) täckning i marknätet.

Efterlevnaden av krav på tillgänglighet för  
personer med funktionsnedsättning
Myndigheten meddelade under året det första be-
slutet med krav på tillgänglighet för leverantörer 
av medietjänster. TV4 AB ska varje år med början 
2012, senast den 31 januari respektive den 31 au-
gusti, till myndigheten redovisa hur skyldigheterna 
har uppfyllts. Under 2012 behöver dock endast en 
redovisning ske den 31 augusti. Övriga leverantörer 
som berörs av beslutet ska senast den 31 augusti 
varje år, med början 2012, redovisa vilka åtgärder de 
vidtagit för att främja tillgängligheten. Tillsyn inom 
detta område har därför inte utövats under 2011.

Skyldigheten att vidaresända tv-sändningar  
i kabelnät
Under året har sex ärenden som gäller vidaresänd-
ningsplikt handlagts (under 2010 handlades fyra 
ärenden). Ärendena har inte föranlett särskilda åtgär-
der från myndighetens sida och har därför avgjorts 
genom avskrivning. Regeringen uppdrog under 2011 
åt myndigheten att göra en översyn av reglerna om 
vidaresändningsplikt i kabelnät. Myndigheten redo-
visade sitt uppdrag den 1 oktober 2011.

Skyldigheten att tillhandahålla utrymme för sänd-
ningar från förordnade kabelsändarorganisationer
Ett tillsynsärende om nätägarens skyldigheter att  
tillhandahålla utrymme för sändningar från för-
ordnade kabelsändarorganisationer har aktualise-
rats under 2011 (under 2010 förekom inga sådana 
ärenden). Eftersom myndigheten bedömde att det 
anmälda förhållandet var åtgärdat skrevs ärendet av 
från vidare handläggning.

Efterlevnaden av bestämmelserna om exklusiva 
rättigheter 
Den som har förvärvat den exklusiva sändnings-
rätten till ett evenemang som anges i 5 kap. 9 § 
radio- och tv-lagen ska omedelbart underrätta 

3. Utöva tillsyn
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myndigheten. Ingen sådan underrättelse kom in till 
myndigheten under året (oförändrat i förhållande 
till 2010).

3.2  Samarbeta med behöriga myndigheter 
i andra EESstater i fråga om över
trädelser av vissa bestämmelser

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 bestämmel-
serna om barnreklam, produktplacering av alkohol-
drycker 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 myn-
digheten ska agera mot leverantörerna av program-
tjänsterna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 på 
grund av marknadsföring av alkoholdrycker i sänd-
ningar som är riktade till Sverige. Myndigheten har 
under 2011 berett leverantörerna tillfälle att yttra sig 
över frågan om jurisdiktion samt, om bolagen anser 
att sändningarna inte lyder under svensk jurisdik-
tion, över IOGT-NTO:s begäran om samarbete 
med behörig myndighet i annan EES-stat. Ärendet 
är ännu inte avgjort.

3.3  Följa innehållet i utländska ljudradio 
och tvsändningar som riktas mot den 
svenska allmänheten

Mot bakgrund av den ovan redovisade begäran från 
IOGT-NTO har myndigheten följt sändningar av  
TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 med särskilt  
fokus på sådant innehåll som kan utgöra marknads- 
föring av alkoholdrycker. 

Granskningsnämnden för radio och TV träffade 
under 2007 en överenskommelse om samarbete 
med den brittiska myndigheten Ofcom i syfte att 
säkerställa en effektiv tillsyn över de brittiska kana-
ler som sänder till den svenska allmänheten. Enligt 
överenskommelsen ska nämnden vidarebefordra alla 
anmälningar som avser dessa kanaler till Ofcom. 
Nämnden har under 2011 vidarebefordrat ett 30-tal 
anmälningar, vilket är att jämföra med 20-talet 
anmälningar under 2010.

3.4  Handlägga frågor om europeiska  
produktioner i tvsändningar och 
beställtv

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 redovis-
ning ske vart fjärde år med start 2011 och avse vad 
som gjorts för att främja framställningen av och 
tillgången till europeiska produktioner. 

Myndigheten överlämnade i december 2011 
en rapport till Kulturdepartementet om främ-
jande av distribution av europeiska produktioner 
och oberoende produktioner för åren 2009 och 
2010. Rapporten visar att svenska programföretag 
generellt sett uppfyller kraven vad gäller andelen 
europeisk produktion och oberoende produktio-
ner i tv-sändningar. Rapporten visar också på en 
märkbar förbättring vad gäller andelen europeisk 
produktion i förhållande till det som framkommit i 
tidigare års rapporter. Innehållet i beställ-tv-tjänster 
består till mycket stor andel av europeiska program. 
Få åtgärder har dock gjorts från dessa leverantörers 
sida för att särskilt främja europeiska produktioner 
genom exempelvis rekommendationsverktyg och 
sökfunktioner.

3.5  Tillsyn enligt yttrandefrihets
grundlagen

Ett utgivningsbevis får återkallas om förutsättning-
arna 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. 

Totalt fem (14 ärenden 2010) tillsynsärenden 
under 2011 har gällt tillsyn enligt 1 kap. 9 § andra 
stycket yttrandefrihetsgrundlagen. I fyra fall har ut-
givningsbevisen återkallats. Myndigheten beslutade 
i verksamhetsplanen för 2011 att utgivningsbevis 
utfärdade under 2010 och 2011 skulle följas upp. 
Arbetet med att följa upp utgivningsbevisen har 
koncentrerats till att ta fram rutiner för en sådan 
insats. Myndigheten kommer att utföra tillsynsin-
satser med utgångspunkt i dessa rutiner under 2012.
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3.6  Tillsyn enligt förordningen om stan
darder för sändning av radio och 
tvsignaler

Tillsynen gäller främst användningen av vissa stan-
darder 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. 

Tillsynen har under 2011 inte lett till något 
ärende. Däremot har myndigheten deltagit i möten 
arrangerade av Marknadskontrollrådet.

3.7 Granskning av program

Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt 
beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.  
Granskningsnämndens 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 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 bestämmel- 
ser för sändningsverksamheten i allmänhetens tjänst. 

Granskningsnämnden har under året haft sju or-
dinarie ledamöter och fyra ersättare. Två av er sättarna 
är vice respektive andre vice ordförande i nämnden. 
Nämnden har sammanträtt vid 14 till fällen under 
2011. Därutöver har nämndens tre ordförande turats 
om att meddela beslut i övriga granskningsärenden. 

Antalet granskningsärenden
Under året har 1 895 granskningsärenden regist-
rerats, varav 1 855 avser anmälningar och 40 egna 
initiativ. Sammanlagt 1 509 ärenden avser de tre 
public service-företagens sändningar. Cirka 80 pro-
cent av det totala antalet ärenden avser alltså public 
service-företagen, vilket är i nivå med tidigare år. 

Antalet anmälningar av program har under åren 
2002–2010 legat på en nivå runt 1 100–1 300 per år. 
Fram till 2011 har varje anmälan registrerats som ett 
eget ärende. Sedan hösten 2011 diarieförs dock anmäl-

ningar som rör ett och samma program i samma ären-
de. Under 2011 har myndigheten registrerat totalt 1855 
ärenden till följd av anmälningar och 40 ärenden där 
nämnden eller myndigheten beslutade om granskning 
på eget initiativ. Särskilt fokus har under 2011 legat på 
att granska sändningar som kan innehålla våldsinslag 
på tider då barn kan ta del av sändningarna.

Fördelning av antalet inkomna eller upp rättade 
granskningsärenden på programföretag/
sändnings form

2009 2010 2011

nationella marksänd
ningar (svt, sr, Ur)
varav: svt

sr
Ur

985

634 
334 

17

1 085

717 
329 
39

1 509

998 
495 

28

Marksänd tv (andra 
programföretag) 
varav: tv4

övriga

170

160 
10

109

106 
3

282

272 
10

analog kommersiell radio 61 15 18

närradio 37 28 23

Kabeltv 6 1 8

satellittv 27 11 2

Webbtv/webbradio 8 2 6

Jurisdiktion* 12 32

Beställtv 9

övrigt 4 6

Totalt 1 294 1 267 1 895

Tabell 6: Antalet granskningsärenden fördelat på pro-
gramföretag och sändningsform, 2009–2011. 
*˙ från och med 1 augusti 2010 diarieförs jurisdiktionsären

den i en egen diariekategori.

Avgjorda granskningsärenden fördelade  
på sändningsform

2009 2010 2011

nationella marksänd
ningar (svt, sr, Ur)
varav: svt

sr
Ur

1 085

698 
373 

14

965

651 
279 
35

1 578

1 042 
504 

32

Marksänd tv (andra 
programföretag) 
varav: tv4

övriga

213

204 
9

89

84 
5

263

249 
14

analog kommersiell radio 47 35 16

närradio 34 27 31

Kabeltv 5 3 3

satellittv 30 13 2

Webbtv/webbradio 10 2 6

Jurisdiktion 8 34

Beställtv 8

Bedömning av public 
serviceredovisningar 3 3

Totalt 1 424 1 145 1 944

Tabell 7: Antalet avgjorda granskningsärenden fördelat 
på programföretag och sändningsform, 2009–2011. 
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Granskningsnämndens beslut
Granskningsnämnden har sammanträtt vid 14 
tillfällen under 2011 och då meddelat beslut i sam-
manlagt 244 ärenden. Därutöver har nämndens tre 
ordförande turats om att meddela beslut i övriga 
1 700 granskningsärenden. Totalt under året har 
1 944 ärenden avgjorts. Granskningsnämnden 
beslutade i 645 av dessa ärenden att anmälan inte 
skulle leda till någon prövning, vilket motsvarar 33 
procent av det totala antalet avgjorda ärenden. I 54 
procent av ärendena friades programföretagen. Hur 
nämndens beslut fördelade sig i övrigt framgår av 
figuren nedan. 

Figur 2: Granskningsnämndens beslut 2011, fördelade 
efter beslutstyp

Ärenden vid domstol
Vid överträdelser av radio- och tv-lagens bestämmel-
ser om annonser, virtuell annonsering och elektro-
niska 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 kro-
nor). Särskild avgift kan även åläggas programföre-
tag 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 granskningsnämn-
den att förelägga programföretag vid vite att följa 
vissa åtaganden som följer av lag och villkor. Dessa 
vitesförelägganden kan överklagas av programföre-
tagen till Förvaltningsrätten i Stockholm. Slutligen 
kan granskningsnämnden hos förvaltningsrätten 
ansöka om utdömande av ett förelagt vite. 

Granskningsnämnden ansökte under 2011 om 
påförande av särskild avgift i åtta fall (19 ärenden 
år 2010 och 17 år 2009). Ett av ärendena handlade 
om lämplig placering av annonser i en långfilm, 
övriga sju om otillbörligt gynnande av kommersiella 
intressen. 

Vid årsskiftet pågick sammanlagt 35 mål i 
förvaltningsdomstolarna, vilket är färre än tidigare 
(49 mål 2010 och 57 mål 2009). Under året har 
förvaltningsdomstolarna avgjort sammanlagt 38 
ärenden, varav 19 slutligt. Granskningsnämndens 
talan bifölls i samtliga fall. I två av målen bestämdes 
dock den särskilda avgiften till ett något lägre be-
lopp än vad granskningsnämnden yrkat. Storleken 
på de avgifter som har dömts ut varierar från 10 000 
till 1 050 000 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 2010 års 
redovisningar den 20 juni 2011. Nämnden ansåg vid 
en helhetsbedömning att SVT, SR och UR huvud-
sakligen hade uppfyllt public service-uppdraget. 

På vissa områden anser nämnden att public ser-
vicebolagen inte har uppfyllt villkoren eller att det 
var tveksamt om villkoren var fullgjorda. Ett om-
råde var programverksamheten för barn och unga 
där SR, SVT och UR inte kunde anses ha uppfyllt 
kravet om särskild hänsyn till behoven hos barn och 
unga som tillhör språkgruppen romani chib. Bola-
gen kunde inte heller anses ha uppfyllt kravet om att 
särskilt prioritera tillgängligheten för barn och unga 
med funktionsnedsättning. SVT och UR kunde 
inte anses ha uppfyllt kravet på att särskilt prioritera 
programverksamheten för äldre barn och ungdomar.

Ärendet prövas 
inte 645 st=33 %

Programinslaget 
frias 1 051st=54 % 

Programinslaget frias 
men kritiseras 12 st=1 %

Programinslaget fälls 88 st=5 %

Ärendet skrivs av 144 st=7 % Annat 4 st=0 %
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Sammanfattande kommentar
Vårt arbete med omvärldsbevakning och informa-
tionsspridning ska bidra till ett innehållsrikt medie-
landskap. Vi ska enligt vår instruktion följa utveck-
lingen 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, Talboks- och punktskriftsbiblio-
teket och Statens medieråd. I frågor om ägande- och 
branschstruktur ska vi även samarbeta med Nordiskt 
Informationscenter för Medie- och Kommunikations - 
forskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. 

Arbetet med att följa utvecklingen inom medie-
området och sprida kunskap om den till allmänhe-
ten har under året till stor del varit inriktat på att ta 
fram två årliga rapporter. Resurser har också lagts 
på utvecklandet av myndighetens webbplats och 
information kring den nya myndigheten och det nya 
regelverket. Ett arbete har inletts med att bygga upp 
strukturen för samverkan med mediemyndigheterna 
och övriga aktörer.

4.1  Publicera statistik och annan  
information

Myndighetens webbplats (www.radioochtv.se) är den 
viktigaste kanalen att publicera information om medie-
området 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. 

För att få kunskap om utvecklingen inom medie-
området samlar myndigheten in relevanta fakta 
genom att ta del av information om medie branschen 
via en mediebevakningstjänst, olika nyhetsbrev, ge-
nom studiebesök och möten med branschföreträdare 
samt deltagande i arbetsgrupper och seminarier. 

Under året lät myndigheten ta fram skriften 
Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikations-
nät med fokus på beställ-tv, vilket är en nulägesbe-
skrivning av marknaden för rörlig bild i elektroniska 
kommunikationsnät med särskild inriktning på 
beställ-tv. Syftet var att ge myndigheten ett underlag 
för att kunna bedöma vilka aktörer som omfattas av 
reglerna om beställ-tv.

Rapporten Medieutveckling 2011 publicerades i 
juni 2011. 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, Konkurrensverket, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap samt Nordicom-
Sverige. Nordicom-Sverige tog fram fakta och skrev 
kapitlet om branschstruktur.

I juni 2011 publicerades rapporten Svenskt 
TV-utbud 2010, vilken innehåller kartläggning och 
analys av hur innehållet i de största tv-kanalerna har 
förändrats över tid. Rapporten togs fram av professor 
Kent Asp vid Göteborgs universitet. 

På myndighetens webbplats finns en egen avdel-
ning för utvecklingen inom medieområdet: Om 
mediebranschen. Den innehåller fakta om radio, tv, 
dagstidningar, branschstruktur och mediepolitik.  
På webbplatsen publiceras även nyheter från myndig - 
heten och där går det också att ladda ner eller be-
ställa 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 medie-
utbildningar, mediemyndigheter och andra intres-
senter. 

4. fölJa UtvecKlingen inoM MedieoMrådet  
och sPrida KUnsKaP oM den till allMÄnheten
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4.2  Sprida information om regler och beslut

Myndigheten för radio och tv ska enligt sin instruk-
tion 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. 
På webbplatsen kan besökaren bland annat ta del 
av beslut av granskningsnämnden för radio och tv, 
registret över tillståndshavare och övriga registrerade 
sändningsverksamheter samt informationsmaterial 
om olika sändningsformer. 

Under året har vi arbetat med att vidareutveckla 
webbplatsen med en sökfunktion kopplad till 
myndighetens ärendehanteringssystem. Syftet är 
att delar av myndighetens diarium därigenom ska 
bli sökbart via webbplatsen och att beslut i ärenden 
ska kunna tas fram direkt från webbplatsen. Vi har 
också påbörjat en analys av vilka ärendetyper som 
skulle lämpa sig för att kunna genomföras helt elek-
troniskt (e-tjänster). 

Utöver detta har myndigheten spridit informa-
tion genom att medarbetare har föreläst om regel-
verket i olika sammanhang. Såväl nationella som 

internationella myndighetsföreträdare har besökt 
myndigheten och fått information om verksamhe-
ten. Slutligen kan nämnas att myndigheten vid ett 
flertal tillfällen har träffat företrädare för program-
bolag och branschaktörer för att informera och 
diskutera regelverk och beslut.

Antal unika besökare på www.radioochtv.se  
per månad 2011

Figur 3: Antal unika besökare på myndighetens webb-
plats, per månad 2011. Uppgifter hämtade från Google 
Analytics
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5.1  Jämställdhet och mångfald  
i verksamheten

Myndigheten för radio och tv ska enligt sin instruk-
tion 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 kom-
petensförsörjningsarbetet. I de årliga kompetens-
försörjningsplanerna är därför jämställdhet och 
mångfald viktiga delar. Vid rekryteringar värderar 
vi högt kunskaper i främmande språk och erfaren-
heter från andra kulturer när olika sökandes meriter 
jämförs. 

Vid organisations- och verksamhetsplanering 
beaktas också mångfaldsaspekterna. En jämn köns-
fördelning eftersträvas inom ledningsgruppen och i 
samtliga projekt- och arbetsgrupper. En majoritet av 
myndigheternas personal är kvinnor, varför det är 
viktigt att inkludera också män i dessa grupper. Två 
av de tre avdelningscheferna vid Myndigheten för 
radio och tv är kvinnor.

Arbetsförhållandena vid myndigheten tar 
hänsyn till behovet av att kombinera arbete och för-
äldraskap. 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 jämställd-
hetsanalyser gällande lön genomförts. 

Under år 2011 har myndigheten arbetat tillsam-
mans med företagshälsovården Previa för att ta 
fram en plan för strategiskt arbetsmiljöarbete. En 
del i arbetet är att inventera och uppdatera tidigare 
jämställdhets- och antidiskrimineringsplaner som 
fanns vid Radio- och TV-verket och Gransknings-
nämnden för radio och TV. 

5.2  Samverkan med andra myndigheter 
och aktörer, däribland ideella  
organisationer och andra delar av det 
civila samhället. 

Myndigheten för radio och tv ska inför beslut om 
tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell 
radio samråda med Konkurrensverket och Post- och 
telestyrelsen (PTS) i konkurrensfrågor. Myndighe-
ten ska även samråda med PTS i fråga om sänd-
ningsstandarder.

Under året har sådan samverkan genomförts 
beträffande tillståndsgivning för marksänd tv. Ut-
över detta har myndigheterna samverkat och samrått 
under arbetet med att ta fram en strategi för digital 
kommersiell radio. Samverkan har också skett i 
arbetet med uppdragen att se över reglerna om vida-
resändningsplikt i kabelnät och att undersöka om det 
nuvarande täckningskravet för SVT:s marksändning-
ar fortfarande är relevant i förhållande till företagets 
uppdrag att sända programtjänster till hela landet.

Myndigheten för radio och tv har i sin kärnverk-
samhet omfattande kontakter med ideella organisa-
tioner, inte minst inom tillståndsgivningen för de lo-
kala medierna. Tillstånd att sända närradio kan till 
exempel ges till lokala ideella föreningar. I samband 
med att myndigheten har tagit fram strategier för 
marksänd tv och digital radio har vi samverkat med 
olika organisationer för att höra deras syn på ex-
empelvis frågor om tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Även i de utredningsuppdrag 
som vi har arbetat med under året och vid arbetet 
med att ta fram beslut om skyldigheter för program-
företag att främja tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning har vi, genom workshops 
och remissförfaranden, samverkat med bland annat 
företrädare för handikapporganisationer.

Resultatet av denna samverkan är enligt vår be-
dömning att vi får frågorna belysta ur fler perspektiv 
och härigenom ett bättre besluts- eller rapportun-

5. övriga UPPdrag, återraPPorteringsKrav och UPPgifter
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derlag. Vi bedömer att det är mycket givande för 
verksamheten att i olika frågor ha en nära samver-
kan med myndigheter, branschföreträdare, ideella 
organisationer och övriga delar av samhället.  

5.3  Internationellt utbyte och erfaren
hetsutbyte med andra svenska medie
myndigheter

Myndigheten för radio och tv och dess företrädare 
deltar i ett flertal internationella organisationer, 
vilka alla är mycket viktiga för det internationella 
utbytet inom medieområdet. Dessa är European 
platform of regulatory authorities (EPRA), Com-
munications Broadcast Issuses Subgroup (CBISS), 
Working Group of Regulatory Authorities in the 
Field of Broadcasting och Digital Video Broadcas-
ting Group (DVB). I DVB hanteras frågor om tv-
standarder. Myndigheten är representerad i DVB:s 
styrgrupp och har deltagit i ett flertal möten under 
2011. Vid EPRA:s möten diskuteras och utbyts 
erfarenheter kring bland annat tillståndsgivning, 
men samarbetet består också i enkätundersökningar 
och förfrågningar mellan deltagarländerna. Vid 
sidan av de organiserade mötena inom EPRA har en 
rad kontakter förekommit direkt med myndigheter 
i andra medlemsländer för utbyte av information i 
olika frågor. Under året anordnade myndigheten ett 
möte med de nordiska mediemyndigheterna. 

Under året har det löpande erfarenhetsutbytet 
med de övriga svenska mediemyndigheterna fortsatt, 
inte minst med Presstödsnämnden som myndigheten 
delar lokaler med och levererar vissa stödtjänster till.

5.4  Slutföra avveckling av Gransknings
nämnden för radio och TV och Radio 
och TVverket

Myndigheten ska enligt sitt regleringsbrev för 2011 
slutföra avvecklingen av Granskningsnämnden för  
radio och TV och Radio- och TV-verket. Kostnaderna  
ska rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag. 
Arbetet med att avveckla de två myndigheterna 
slutfördes i huvudsak redan under 2010 och har redo-
visats i särskild ordning. Under 2011 har de slutliga 
avvecklingskostnaderna kunnat fastställas beträffande 
personal som sades upp på grund av arbetsbrist. 

5.5  Uppdrag att bistå i arbetet med  
mätning av administrativa kostnader

Regeringen har haft som mål att företagens adminis-
trativa kostnader på grund av det svenska regelverket 
ska minska med 25 procent till och med utgången 
av år 2010. Radio- och TV-verket och Myndigheten 

för radio och tv hade i sina regleringsbrev i uppdrag 
att inom sina ansvarsområden bistå Tillväxtverket 
i mätningarna av företagens administrativa kostna-
der. Underlag skulle redovisas vid den tidpunkt som 
Tillväxtverket angav i särskild ordning. 

Arbetet med att mäta de administrativa kost-
naderna slutfördes under 2010 och resultaten av 
mätningarna har redovisats i en särskild rapport och 
på Tillväxtverkets webbplats (www.enklareregler.se)  
samt i en särskild databas, kallad Malin. Under 2011  
övergick Tillväxtverkets arbete från mätning av 
administrativa kostnader till att mer aktivt sam-
ordna, driva på och utveckla arbetet i samverkan 
med departement, myndigheter, kommuner och 
näringsliv. Bland annat har verktyg utvecklats som 
kan underlätta förenklingsarbetet. Tillväxtverket 
har under år 2011 inte begärt att Myndigheten för 
radio och tv bistår i några mätningar. Myndigheten 
har dock deltagit vid seminarier och utbildningar 
angående regelförenkling. 

5.6 Särskilda regeringsuppdrag

Sr:s och SVT:s uppdrag att spegla hela landet 
I december 2010 fick Myndigheten för radio 
och tv i uppdrag att utvärdera om det så kallade 
55-procents villkoret är effektivt och bidrar till att 
spegla förhållanden i hela landet. I sändningstill-
stånden för SVT och SR anges att programutbudet 
ska spegla förhållanden i hela landet. Enligt anslags-
villkoren ska minst 55 procent av allmänproduktio-
nen i rikssändningarna produceras utanför Stock-
holm. Utvärderingen redovisades den 1 mars 2011. 
Myndigheten ifrågasatte om villkoret var effektivt 
för att tydliggöra att det är resultatet av SVT:s och 
SR:s produktion och decentraliserade organisation 
som är avgörande för om de uppfyller kravet på 
en spegling av hela landet. Efter remissbehandling 
föreslog regeringen ett avskaffande av villkoret. 
Riksdagen avslog dock regeringens proposition med 
motiveringen att det inte fanns ett alternativt sätt att 
säkerställa att säkerställa att programbolagen speglar 
hela landet, såväl geografiskt som i andra hänseenden. 

Vidaresändningsplikten
Myndigheten för radio och tv hade under 2011 i 
uppdrag av regeringen att göra en översyn av reg-
lerna om vidaresändningsplikt i kabelnät. Uppdra-
get redovisades den 1 oktober 2011. 

Täckning av SVT:s sändningar i marknätet
Vidare fick myndigheten under 2011 i uppdrag att 
undersöka om kravet på 99,8 procents täckning för 
SVT:s sändningar i marknätet fortfarande är relevant 
i för-hållande till företagets uppdrag att sända pro-
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gramtjänster till hela landet. Arbetet har påbörjats 
och ska redovisas senast den 1 september 2012.

Närradio
Regeringen gav dessutom under 2011 myndigheten  
i uppdrag att kartlägga om och i så fall vilken 
utsträckning tillstånd att sända närradio används 
i vinstsyfte, bland annat genom kringgående av de 
villkor som är förbundna med tillstånd att sända 
kommersiell radio. Vid behov ska förslag lämnas om 
regeländringar och andra åtgärder för att motverka 
en sådan användning. Uppdraget ska redovisas 
senast den 15 oktober 2012.

resultatmått för mediepolitiken
Slutligen fick myndigheten under 2011 i uppdrag 
att föreslå resultatindikatorer för uppföljning av de 
riksdagsbundna målen inom medieområdet. Måtten 
ska användas för att bedöma resultatet av medie-
myndigheternas verksamhet. Uppdraget ska genom-
föras i samverkan med Presstödsnämnden, Statens 
medieråd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 
Redovisning ska ske senast den 31 oktober 2012. 
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6
KoMPetens 

 försörJning
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Enligt 3 kap. 3 § förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheten 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 be-
dömning av hur de vidtagna åtgärderna sammanta-
get har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

Myndigheten för radio och tv ska verka för 
yttrandefrihet och främja möjligheterna till mång-
fald i radio och television samt följa utvecklingen 
inom medieområdet och sprida kunskap om den till 
allmänheten. Myndigheten ska också besluta om 
tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn. 
I detta avsnitt redovisas vilka åtgärder som har vid-
tagits under år 2011 för att säkerställa att kompetens 
har funnits för att nå verksamhetens mål samt en 
analys av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget 
har bidragit till att myndigheterna har kunnat full-
göra sina uppgifter och nå verksamhetens mål. 

Myndigheten för radio och tv anser att kompe-
tensöverföring är viktig för en förhållandevis liten 
organisation som är sårbar om någon eller några 
personer slutar, blir sjuka eller tar tjänstledigt. 
Myndigheten ser kompetensöverföringsvinster med 
att arbeta i projektform, särskilt i arbetet med att ta 
fram rapporter. Myndigheten för radio och tv har 
därför under 2011 utbildat ett flertal medarbetare 
i projektledning. Myndigheten har även under året 
fokuserat på arbetsprocesserna i kärnverksamheten.  
Under hösten utbildades samtlig personal i lean, 
som är en metod för verksamhetsutveckling. Den 
processkartläggning som låg till grund för uppstar-
ten av lean-projektet har lett till att myndigheten 
har fått ett mer enhetligt sätt att arbeta och att 
kärnverksamheten är mer överblickbar. Process-
kartläggningen har även ökat förståelsen inom 
myndigheten för vilka arbetsmoment som utförs. 
Lean-arbetet bygger på små, korta projekt för att se 
över arbetsprocesser och förbättringsåtgärder vilket 
stärker personalens kompetens och gör att arbets-
processen ständigt ses över. Till hjälp för att imple-

mentera lean har myndigheten använt ett konsult-
företag, vilket i sig har bidragit till ökad kompetens 
på myndigheten. Samma konsultföretag har inlett 
en ledarskapsutbildning för ledningsgruppen, ut-
bildningen inleddes i slutet av 2011 och kommer att 
slutföras under 2012.

I en liten organisation är behovet av flexibilitet 
och rörlighet stort. Myndigheten för radio och tv 
kan bli mindre sårbar och nå verksamhetens mål 
bättre genom intern rörlighet där fler anställda 
inom myndigheten lär sig fler arbetsuppgifter. 
Under senhösten inleddes därför ett arbete med att 
förbereda arbetsrotation på myndigheten. Syftet 
med arbetsrotationen är att bredda medarbetarnas 
kompetens och därigenom minska sårbarheten och 
öka flexibiliteten för att på lång sikt säkerställa att 
myndigheten är effektiv och relevant. Arbetsrota-
tionen träder ikraft under 2012. 

Vid utgången av 2011 fanns vid Myndigheten 
för radio och tv inte någon anställd som på kort sikt 
kommer att gå i pension, vilket innebär att myndig-
heten inom den närmaste tiden inte behöver hantera 
frågan om generationsväxling. En kommande pen-
sionsavgång vid utgången av 2012 förbereds dock 
genom kompetensöverföring under 2012. 

Under 2011 rekryterades en tekniskt sakkun-
nig till myndigheten. Den tekniskt sakkunnige ska 
främst bevaka och analysera den tekniska utveck-
lingen inom radio, tv och internet samt ta fram stra-
tegier för tillståndsgivning men även vara allmän-
heten och personalen på myndigheten behjälplig 
med tekniska frågor. 

En viktig del av kompetensförsörjningen är att 
inte bara rekrytera utan också att behålla de medar-
betare 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, 
på verksamhetsnivå genom stormöten, vid avdel-
ningsmöten samt på planeringsdagar med alla med-

6. KoMPetensförsörJning
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arbetare. En medarbetarenkät som genomfördes i 
samarbete med Previa 2010 genomfördes även 2011. 
Därigenom uppnås jämförbara resultat som kan 
ligga till grund för fortsatt personalarbete. Previa 
har även använts som konsult i framtagande av de  
dokument som krävs för det systematiska arbetsmiljö - 
arbetet. 

Under 2011 hölls personalmöten där för verk-
samheten intressanta föreläsare har berättat om 
aktuella frågor. Bland annat har tjänstemän från 
Kulturdepartementet, Justitiekanslern, PTS, Statens 
medieråd och Naturvårdsverket besökt myndigheten.  
I samband med införandet av lean var samtlig perso-
nal på studiebesök på Migrationsverket för att se hur 
lean användes hos dem. Myndighetens medarbetare 
har också deltagit i seminarier och kurser relaterade 
till myndighetens kärnområden samt medieområdet 

i stort. Medarbetare vid myndigheten deltar även i 
nätverken för tillsynsmyndigheter (Tillsynsforum), 
små myndigheter, mediemyndigheter och förvalt-
ningsjurister samt Arbetsgivarverkets sektormöten. 
Detta leder till en höjd kompetens hos medarbe-
tarna genom erfarenhetsutbyte. 

Under senhösten 2011 tog myndigheten hjälp 
av inhyrd personal för att hantera en större arbets-
anhopning och för att förbereda att delar av myn-
dighetens diarium ska kunna kopplas och publiceras 
på vår webbplats. 

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 2011 2010

Verksamhetens intäkter

intäkter av anslag 1 24 034 10 675

intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 759 200

finansiella intäkter 3 65 16

Summa 24 857 10 891

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 –15 521 –6 071

Kostnader för lokaler –2 546 –1 102

övriga driftkostnader –6 258 –3 139

finansiella kostnader 5 –23 –4

avskrivningar och nedskrivningar –509 –575

Summa –24 857 –10 891

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter  
som inte disponeras av myndigheten 206 779 33 461

intäkter av uppbörd 3 465 115

Medel som tillförts statens budget från  
uppbördsverksamhet –210 244 –33 576

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring  0 0
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BalansrÄKning

(tkr) Not 20111231 20101231

tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 6 726 428

Summa 726 428

Materiella anläggningstillgångar

förbättringsutgifter på annans fastighet 7 136 307

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 335 523

Summa 471 830

Fordringar

fordringar hos andra myndigheter 9 585 388

Summa 585 388

Periodavgränsningsposter

förutbetalda kostnader 10 628 614

Summa 628 614

Avräkning med statsverket

avräkning med statsverket 11 565 579

Summa 565 579

Kassa och bank

Behållning räntekonto i riksgäldskontoret 3 571 3 208

Summa 3 571 3 208

sUMMa tillgångar 5 415 6 048
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(tkr) Not 20111231 20101231

KaPital och sKUlder

Myndighetskapital

statskapital 12 65 65

Summa 65 65

Avsättningar

övriga avsättningar 13 172 1 459

Summa 172 1 459

Skulder m.m.

lån i riksgäldskontoret 14 1 131 1 194

skulder till andra myndigheter 15 430 678

leverantörsskulder 1 958 1 233

övriga skulder 16 279 261

Summa 3 798 3 366

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 17 1 277 1 059

övriga förutbetalda intäkter 18 102 99

Summa 1 379 1 157

sUMMa KaPital och sKUlder 5 415 6 048
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anslagsredovisning

redovisning Mot anslag

Anslag (tkr) Not

Ing. över
förings
belopp

Årets till
delning enl. 
regl. brev

Omdispo
nerade 
anslags
belopp

Totalt  
disponibelt 
belopp Utgifter

Utgående 
överförings 
belopp

Uo 1 8:3 ramanslag

ap.1 Myndigheten för radio och tv 19 0 25 178 0 25 178 –24 241 937

Uo 1 8:4 (2010) ramanslag

radio och tvverket

ap.3 radio och tvverket  del till 
Myndigheten för radio och tv 20 –185 0 45 –140 140 0

Uo 1 8:5 (2010) ramanslag

granskningsnämnden för radio och tv

ap.2 granskningsnämnden för radio 
och tv – del till Myndigheten för radio 
och tv 21 –73 0 33 –39 39 0

Summa –258 25 178 78 24 998 –24 061 937

redovisning Mot inKoMsttitel

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat belopp Inkomster

2552 
övriga offentligrättsliga avgifter 
avgift för ansökan om tillstånd att 
sända tvprogram 22 2 350 154

2712 
Bötesmedel 0 3 465

9458 
lokalradioavgifter 23 136 350 199 050

9459 
avgifter till Myndigheten för  
radio och tv 24 7 575 7 575

Summa 146 275 210 244
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tillÄggsUPPlysningar  
och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summe-
ringsdifferenser förekomma.

tillÄggsUPPlysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndigheten för radio och tv:s bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring (FBF) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovis-
ningen 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 tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 hos Radio- och TV-verket och hos Granskningsnämnden 
för radio och TV avräknas anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans 
år 2010, 399 tkr, har år 2011 minskat med 28 tkr.

Upplysningar för jämförelseändamål

Myndigheten för radio och tv startade den 1 augusti 2010. Jämförelsevärden 2010 avser således 
endast fem månader.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas datorer, förvärvade 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.

För tidigare förbättringsutgifter på annans fastighet gäller samma beloppsgränser som tidigare 
hos Radio- och TV-verket (50 tkr) och Granskningsnämnden för radio och tv (35 tkr).

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående 
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas i bruk.
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Tillämpade avskrivningstider 

3 år datorer och kringutrustning

5 år inredningsinventarier

förbättringsutgifter på annans fastighet

diariehanteringssystem

På grund av den snabba utvecklingen av IT-baserade användarsystem har Myndigheten för radio och 
tv gjort bedömningen att livslängden inte överstiger tre år och kostnadsför anskaffningen av sådana 
tillgångar direkt. Inga sådana anskaffningar har gjorts under 2011.

omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. 

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
ledaMöter i gransKningsnÄMnden för radio och tv/ 
andra styrelseUPPdrag

Ersättning

Kerstin calissendorff, ordförande  
ledamot i riksarkivets nämnd för heraldiska frågor 49

Janerik Billinger, ledamot 11

Maria edström, ledamot 25

Jesper strömbäck, ledamot 9

nina Wormbs, ledamot  
ledamot i styrelsen för nobelmuseet aB 18

annika åhnberg, ledamot 
styrelseledamot i axfood aB, högestad christinehof fideikommiss aB och slU holding aB 20

henrik Jermsten, vice ordförande  
ledamot (ersättare till ordföranden) i valmyndighetens nämnd 39

Martin holmgren, vice ordförande 
ledamot av domarnämnden, rikskonserter och nordiska museet 19

helena Jäderblom, vice ordförande 
ledamot i valmyndighetens nämnd, ordförande i stiftelsen Kung oscar i:s minne,  
ordförande i Polisens etiska råd, vice ordförande i far:s disciplinnämnd 19

arash Mokhtari, suppleant  14

leif hedman, suppleant 20

inga förmåner
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insynsrådet/andra styrelseUPPdrag

Ersättning

henrik gouali 4

Birgitta Karlström 1

Per norman 3

helene hillerström Miksche 3

ledande Befattningshavare /styrelseUPPdrag

Lön

Magnus larsson, generaldirektör 877

inga förmåner

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 2011 2010*

totalt 1,7 0,9

andel 60 dagar eller mer 0,0 0,0

Kvinnor 1,2 1,3

Män – –

anställda – 29 år – –

anställda 30 år – 49 år 2,0 0,3

anställda 50 år – – –

* avser 5 månader.

Sjukfrånvaro för grupperna män, anställda under 29 och över 50 år lämnas inte eftersom antalet 
anställda i grupperna är högst tio.
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noter
(tkr)

resUltatrÄKning

Not 1 Intäkter av anslag 2011 2010

intäkter av anslag 24 034 10 675

Summa 24 034 10 675

summa ”intäkter av anslag” (24 034 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” (24 061 tkr) på anslagen. 
skillnaden (28 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. denna post 
har belastat anslagen, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2011 2010

intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 481 116

intäkter av offentligrättsliga avgifter, utgivningsbevis 272 84

övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 0

Summa 759 200

enligt myndighetens regleringsbrev ska handläggningen av ärenden om utgivningsbevis uppnå full 
kostnadstäckning senast för 2012. Under avsnitt 2.10 redovisas denna verksamhet närmare.

Not 3 Finansiella intäkter 2011 2010

ränta på räntekonto i riksgäldskontoret 65 16

Summa 65 16

Not 4 Kostnader för personal 2011 2010

lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och andra avgifter enligt lag och avtal) 10 160 3 997

övriga kostnader för personal 5 361 2 074

Summa 15 521 6 071

Not 5 Finansiella kostnader 2011 2010

ränta på lån i riksgäldskontoret 22 4

övriga finansiella kostnader 1 0

Summa 23 4
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BalansrÄKning

Not 6  Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 20111231 20101231

ingående anskaffningsvärde 557 1 247

årets anskaffningar 447 201

årets nedskrivningar 0 –361

årets utrangeringar 0 –530

Summa anskaffningsvärde 1 004 557

ingående ackumulerade avskrivningar –128 –600

årets avskrivningar –150 –58

årets utrangeringar 0 530

Summa ackumulerade avskrivningar –278 –128

Utgående bokfört värde 726 428

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet 20111231 20101231

ingående anskaffningsvärde 668 703

årets utrangeringar, anskaffningsvärde 0 –35

Summa anskaffningsvärde 668 668

ingående ackumulerade avskrivningar –361 –324

årets avskrivningar –171 –71

årets utrangeringar, avskrivningar 0 35

Summa ackumulerade avskrivningar –532 –361

Utgående bokfört värde 136 307

Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 20111231 20101231

ingående anskaffningsvärde 790 1 427

årets värdering av konst 0 48

årets utrangeringar, anskaffningsvärde 0 –685

Summa anskaffningsvärde 790 790

ingående ackumulerade avskrivningar –267 –868

årets avskrivningar –188 –84

årets utrangeringar, avskrivningar 0 685

Summa ackumulerade avskrivningar –455 –267

Utgående bokfört värde 335 523
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BalansrÄKning, for ts

Not 9 Fordringar hos andra myndigheter 20111231 20101231

fordran ingående mervärdesskatt 585 388

Summa 585 388

Not 10 Förutbetalda kostnader 20111231 20101231

förutbetalda hyreskostnader 605 591

övriga förutbetalda kostnader 23 23

Summa 628 614

Not 11 Avräkning med statsverket 20111231 20101231

Uppbörd

redovisat mot inkomsttitel –210 244 –33 576

Uppbördsmedel som betalats till ickeräntebärande flöde 210 244 33 576

Fordringar /Skulder  avseende Uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

ingående balans 180 572

redovisat mot anslag 24 061 10 740

anslagsmedel som tillförts räntekonto –25 178 –11 132

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde –937 180

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redo
visats mot anslag

ingående balans 399 464

redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln –28 –65

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 371 399

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

ingående balans 0 8

inbetalningar i icke räntebärande flöde 210 933 33 576

Utbetalningar i icke räntebärande flöde –689 –8

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar –210 244 –33 576

Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket –565 579
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BalansrÄKning, for ts

Not 12 Statskapital 20111231 20101231

ingående balans 65 17

årets anskaffning av anläggningstillgångar 0 48

Utgående balans 65 65

Not 13 Övriga avsättningar 20111231 20101231

Kompetensväxlings och kompetensutvecklingsåtgärder

ingående balans 142 130

årets förändring 30 12

Utgående balans 172 142

Uppsagd personal, uppsägningslöner

ingående balans 390 612

årets förändring –390 –222

Utgående balans 0 390

Uppsagd personal, särskild pensionsersättning

ingående balans 927 927

årets förändring –927 0

Utgående balans 0 927

Summa utgående balans 172 1 459

Not 14 Lån i Riksgäldskontoret 20111231 20101231

avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

ingående balans 1 194 1 184

Under året nyupptagna lån 447 223

årets amorteringar –510 –214

Utgående balans 1 131 1 194

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 2 000 2 000

Not 15 Skulder till andra myndigheter 20111231 20101231

arbetsgivaravgifter 292 281

leverantörsskulder andra myndigheter 138 397

Summa 430 678
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BalansrÄKning, for ts

Not 16 Övriga skulder 20111231 20101231

Personalens källskatt 265 252

övrigt 14 9

Summa 279 261

Not 17 Upplupna kostnader 20111231 20101231

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 1 057 809

övriga upplupna kostnader 220 250

Summa 1 277 1 059

Not 18 Övriga förutbetalda intäkter 20111231 20101231

förutbetalda hyror 72 69

övriga förutbetalda intäkter 30 30

Summa 102 99
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anslagsredovisning

Not 19 Uo 1 8:3 ap.1

Myndigheten för radio och tv 
enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 755 tkr. anslaget har använts till 
att täcka underskott på anslag 8:4 ap.3 och 8:5 ap.2.

anslaget är räntebärande.

Not 20 Uo 1 8:4 ap.3 

Radio  och TVverket  del till Myndigheten för radio och tv
enligt regleringsbrevet omfördelades anslagssparande (45 tkr) från radio och tvverket till myndig
heten. 

Underskottet på anslaget (140 tkr) har täckts av anslag Uo 1 8:3 ap.1 Myndigheten för radio och tv.
anslaget är räntebärande. 

Not 21 Uo 1 8:5 ap.2

Granskningsnämnden för radio och TV  del till Myndigheten för radio och tv
enligt regleringsbrevet omfördelades anslagssparande (33 tkr) från granskningsnämnden för radio 
och tv till myndigheten. 

Underskottet på anslaget (39 tkr) har täckts av anslag Uo 1 8:3 ap.1 Myndigheten för radio och tv. 
anslaget är räntebärande. 

Not 22 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter

Avgift för ansökan om tillstånd att sända tvprogram
Beräkningen på att 2 350 tkr skulle inflyta byggde på förutsättningen att tillstånd för marksänd tv och 
för digital kommersiell radio skulle fördelas under 2011. dessa tillståndsprocesser har flyttats fram till 
2012

Not 23 9458  

Lokalradioavgifter
differensen mot beräknat belopp beror på att ca 63 000 tkr inflöt under 2011 i sändningsavgifter 
avseende 14 tillstånd  som fördelades efter anbudsförfarande. någon prognos för storleken på dessa 
sändningsavgifter gick inte att göra.

Not 24 9459

Avgifter till Myndigheten för radio och tv.
för år 2011 anvisas Myndigheten för radio och tv 7 575 tkr från rundradiorörelsens resultatkonto. 
Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 avgifter till 
Myndigheten för radio och tv.
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saMManstÄllning över 
vÄsentliga UPPgifter

(tkr) 2011 2010*

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 2 000 2 000

Utnyttjad 1 131 1 194

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 1 123 1 123

Maximalt utnyttjad 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

ränteintäkter 65 16

räntekostnader 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 250 112

avgiftsintäkter 272 84

övriga avgiftsintäkter 487 116

Avgiftsintäkter som ej disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 146 275 61 317

avgiftsintäkter 206 779 33 461

övriga avgiftsintäkter 3 465 115
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(tkr) 2011 2010*

Anslagskredit

Anslag 1 8:3 ap.1

Beviljad 755 –

Utnyttjad 0 –

Anslag 1 8:4 ap.3

Beviljad 0 204

Utnyttjad 0 185

Anslag 1 8:5 ap.2

Beviljad 0 192

Utnyttjad 0 73

Anslag

Ramanslag

anslagssparande 937 0

varav intecknat 0 0

Bemyndiganden – ej tillämpligt

Personal

antalet årsarbetskrafter (st) 23 21

Medelantalet anställda (st) 24 20

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 058 491

Kapitalförändring 0 0
 
* Myndigheten för radio och tv startade 20100801
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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 22 februari 2012

Magnus Larsson, 
Generaldirektör  
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