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FÖRORD

Under 2012 har vi fortsatt vårt förändrings- och förnyelsearbete med inspiration från 
arbetssättet lean. Ett konkret resultat av arbetet är att de genomsnittliga handlägg-
ningstiderna vid myndigheten under året minskade med 11 dagar, från 57 till 46 
dagar. 

Antalet diarieförda ärenden vid myndigheten minskade under året, framför allt 
antalet tillsynsärenden. Detta beror i huvudsak på att vi under 2012 tillämpade en 
ny diarieföringsrutin i tillsynsärenden. Tidigare diariefördes varje anmälan som ett 
eget ärende, medan vi numera lägger alla anmälningar mot ett visst program i samma 
ärende. Detta har medfört att antalet tillsynsärenden minskade under året med drygt 
600 jämfört med 2011, till 1316. Antalet anmälningar var dock nästan 2900. Andelen 
granskningsärenden som inte prövades ökade från 33 till 49 procent och andelen fäl-
lande beslut av granskningsnämnden ökade från 5 till 10 procent. 

Vi har fortsatt att utveckla webbplatsen och ärendehanteringssystemet bland annat 
genom att införa en möjlighet att via webbplatsen söka ärenden ur vårt diarium. 

Sex nya tillstånd för marksänd tv meddelades under året och en tillståndsprocess 
för kommersiell digital radio inleddes. Nya beslut fattades om skyldigheter för pro-
grambolag att göra sina program tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Vi arbetade också under året med tre olika regeringsuppdrag: att undersöka om 
kravet på 99,8 procents täckning för SVT:s sändningar i marknätet fortfarande är 
relevant, att kartlägga om och i så fall i vilken utsträckning tillstånd att sända närradio 
används i vinstsyfte samt att föreslå resultatindikatorer för uppföljning av de riks-
dagsbundna målen inom medieområdet. Sent under år 2012 fick vi dessutom ett nytt 
uppdrag, nämligen att kartlägga vilka tekniska lösningar som finns för att tillgänglig-
göra interaktiva televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning samt hur 
samarbetet mellan tjänsteleverantörer och leverantörer av utrustning ser ut.

Uppdraget att följa utvecklingen inom medieområdet och sprida information om 
den till allmänheten resulterade bland annat i rapporterna Medieutveckling 2012 och 
Svenskt tv-utbud 2011 samt en rapport om beställ-tv och en om connected tv. Under 
året har vi fördjupat samarbetet med Göteborgs universitet vilket bland annat innebär 
att utbudsstudierna nu även kommer att omfatta radio och beställ-tv.

Magnus Larsson, 
Generaldirektör  
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1.1 Mål och uppdrag

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, 
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglig-
het samt att motverka skadliga inslag i massmedierna. 
Målet för Myndigheten för radio och tv är att verka 
för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och 
främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet 
inom radio och tv. Myndigheten ska även följa ut-
vecklingen inom medieområdet och sprida kunskap 
om den till allmänheten. Myndigheten ska vidare be-
sluta om tillstånd, avgifter och registrering samt utöva 
tillsyn i frågor som rör tv‐sändningar, beställ‐tv, 
sökbar text‐tv och ljudradiosändningar. Myndigheten 
ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen.

Vi sammanfattar vårt uppdrag så här:

VI ARBETAR FÖR ETT ÖPPET, INNEHÅLLSRIKT 

OCH ANSVARSFULLT MEDIELANDSKAP.

Med öppet menar vi ett medielandskap som 
präglas av många och konkurrerande aktörer samt 
tillgänglighet. Vi bidrar till detta genom vår till-
ståndsgivning 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 2012 har 
varit att vi ska ha hög kvalitet på vårt arbete. Med 
detta menar vi korta handläggningstider, låg andel 
ändrade beslut i domstol, hög kundnöjdhet samt 

att vi ska få nya utredningsuppdrag. Under avsnitt 
1.7 Kvalitativa aspekter av verksamhetens resultat 
redovisar vi om dessa mål har uppfyllts. 

1.2 Resultatredovisningens indelning

En myndighet ska redovisa och kommentera 
verksamhetens resultat i förhållande till de upp-
gifter 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 2012 års regleringsbrev för Myndighe-
ten för radio och tv ska myndigheten också lyfta 
fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av 
verksamhetens resultat. Av regleringsbrevet framgår 
inte särskilt hur redovisningen ska vara indelad. 
Vi har valt att huvudsakligen redovisa resultat av 
myndighetens uppgifter enligt instruktionen med 
utgångspunkt i myndighetens organisation och 
verksamhetsprocesser. 

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 beslut-
sorganet granskningsnämnden för radio och tv. Ett 
särskilt insynsråd har till uppgift att säkerställa en 
fortlöpande medborgerlig insyn i verksamheten. Den 
31 december 2012 hade myndigheten 27 anställda, 
varav två var tjänstlediga. Verksamheten bedrivs i tre 
avdelningar: avdelningen för tillstånd, avdelningen 
för tillsyn och avdelningen för verksamhetsstöd. För 
varje avdelning finns en avdelningschef. Efter lokal 
samverkan fastställs budget och verksamhetsplan 
samt kompetensförsörjnings- och kompetensut-
vecklingsplaner. Budgeten och planerna revideras 
halvårsvis. Under verksamhetsåret håller respektive 
chef medarbetarsamtal med de anställda. 

1. SAMLAD REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 2012
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1.4 Ärendeflöde och handläggningstider

I detta avsnitt redovisas antalet diarieförda 
ärenden vid Myndigheten för radio och tv respektive 
Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- 
och TV-verket (första halvåret 2010). Ärendena 
redovisas efter uppdelningen tillståndsärenden, 
tillsynsärenden och övriga ärenden. 

Antalet diarieförda ärenden vid myndigheten 
minskade under 2012, framför allt antalet tillsynsä-
renden. Detta beror i huvudsak på att vi tillämpade 
en ny diarieföringsrutin i tillsynsärenden. Tidigare 
diariefördes varje anmälan som ett eget ärende, 
medan vi numera lägger alla anmälningar mot ett 
visst program i samma ärende. Detta har medfört 
att antalet diarieförda tillsynsärenden minskade un-
der året med drygt 600 jämfört med 2011, till 1316. 
Här ska dock även nämnas de cirka 1700 anmäl-
ningar där programmet redan hade anmälts och ett 
ärende hade diarieförts. Även sådana anmälningar 
tar resurser i anspråk att hantera. Exempelvis får 
programbolagen del av samtliga anmälningar och 
samtliga anmälare ska få del av myndighetens be-
slut. Ytterligare redovisning och kommentarer kring 
ärendeflödet finns i avsnitten 2 och 3. 

Ärendefördelning 2010 – 2012

 
Figur 1: Inkomna och upprättade ärenden under  
2010 – 2012, antal. 

Genomsnittliga handläggningstider 2010 – 2012

Kategori 2010 2011 2012
Samtliga ärenden 57 46

Tillsynsärenden 69 90 70

Granskningsärenden 79 63

Tillståndsärenden 19 30 36

Registreringsärenden 22 24

Övriga ärenden 33 32

Tabell 1: Genomsnittliga handläggningstider (antalet 
dagar från och med att ett ärende diarieförs till och med 
dagen då ärendet avgörs genom beslut) för ärenden 
inom de olika verksamheterna, åren 2010 - 2012, antal 
dagar. I kategorin Tillsynsärenden ingår för 2010 både 
gransknings- och tillsynsärenden. I Tillståndsärenden 
för 2010 ingår både tillstånds- och registreringsärenden.   

1.5 Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens kostnader ökade under 2012 med 
cirka 1 700 tkr, vilket kan förklaras av att två stora 
tillståndsprocesser och tre regeringsuppdrag genom-
fördes under året. Samtidigt var inflödet av löpande 
ärenden stort. 2012 års finansiella resultat visar ett 
anslagssparande på cirka 170 tkr. Myndigheten hade 
ett ingående anslagssparande från 2011 om 755 tkr. 

Myndigheten för radio och tv inledde verksam-
heten den 1 augusti 2010. Det finns därför inga full-
ständiga 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. För 2010 lades de 
avvecklade myndigheternas (Radio- och TV-verket 
respektive Granskningsnämnden för radio och TV) 
kostnadsfördelning ihop med myndighetens. Från 
och med 2011 görs fördelningen endast på de två 
verksamhetsgrenarna tillstånd och tillsyn. 

Verksamhetens kostnader per verksamhet 
2010-2012

2010 2011 2012
Tillstånd 10 542 12 204 12 861

Tillsyn 13 501 12 653 13 735

Utvecklingen inom 
medieområdet

2 405 - -

Summa 26 448 24 857 26 596

Tabell 2: Verksamhetens kostnader fördelade per verk-
samhet 2010 - 2012 (tkr). Indirekta kostnader har fördelats 
med direkta kostnader som fördelningsnyckel.
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Verksamhetens andra intäkter än anslag per verk-
samhet 2010-2012

2010 2011 2012
Tillstånd 378 543 432

Varav utgivningsbevis 224 299 216

Tillsyn 90 281 231

Utvecklingen inom 
medieområdet

53 - -

Summa 521 824 663

Tabell 3: Verksamhetens andra intäkter än anslag fördelade 
per verksamhet 2010 - 2012 (tkr). Indirekta intäkter har för-
delats med direkta kostnader som fördelningsnyckel. Den 
relativt stora intäktsökningen under 2011 kan förklaras av 
att intäkter från Presstödsnämnden för hyra av lokaler och 
it-resurser har tillkommit. Beträffande utgivningsbevis anges 
för 2012 de direkta intäkterna.

1.6 Prestationer, volymer och kostnader

Resultaten av myndighetens verksamhet kan delas 
in i olika prestationer, det vill säga varor och tjänster 
som kommer ut från myndigheten. I och med att 
verksamheten i huvudsak består i tillståndsgivning 
och tillsyn är det lämpligt att betrakta beslut i dessa 
ärendekategorier som myndighetens huvudsakliga 
prestationer. 

Huvudprestationerna tillståndsgivning och tillsyn 
rymmer olika kategorier av prestationer som har olika 
volym, karaktär och komplexitet. Myndighetens 
uppföljningsrutiner medger inte mätning av kostnad 
på ärende/prestationsnivå eftersom det skulle kräva 
tidredovisning för varje handläggare på ärendenivå. Ur 
ärendehanteringssystemet kan dock uppgift hämtas 
om antalet dagar det har tagit från det att ett ärende 
registreras till dess det avgörs genom beslut. För varje 
anställd görs en fördelning av hur hans eller hennes 
arbetstid fördelar sig mellan olika ärendekategorier, 
dock inte på individuell ärendenivå. 

Enligt vår mening är det därför mest rättvi-
sande att beräkna kostnaderna per prestationstyp 
(samtliga beslut inom verksamhetsgrenen Tillstånd 
respektive Tillsyn). Vi har här valt att inbegripa de 
direkta kostnaderna per verksamhet med påslag 
för gemensamma kostnader. Den totala kostnaden 
per verksamhet har sedan fördelats på den totala 
volymen prestationer (antal avgjorda ärenden) inom 
den aktuella prestationstypen och härigenom har en 

kostnad per prestation beräknats. Under 2012 har 
kostnaden per prestation inom verksamheten tillsyn 
ökat kraftigt från drygt 6 tkr till drygt 10 tkr. 
Detta kan förklaras av det nya sättet att diarieföra 
granskningsärenden som gör att antalet ärenden är 
betydligt färre 2012 jämfört med 2011. I och med 
att kostnaderna för verksamhetsgrenen tillsyn har 
ökat samtidigt som antalet prestationer har minskat 
blir kostnaden per prestation större. Kostnaden per 
prestation inom verksamheten tillstånd ökade också 
något. 

1.7 Kvalitativa aspekter av verksamhetens   
      resultat

Under året har vi haft som målsättning att det ska 
vara hög kvalitet på vårt arbete (med vilket vi avser 
korta handläggningstider, låg andel ändrade beslut 
i domstol, hög kundnöjdhet samt att vi ska få nya 
utredningsuppdrag). 

Vi har med stöd av arbetsmetoden lean fortsatt att 
gå igenom våra ärendeprocesser och identifierat och 
synliggjort förbättringsområden. Lean är en metod att 
utveckla en organisation i syfte att uppnå bland annat 
ökat värde för kunderna, snabbare processer, högre 
kvalitet och bättre resursutnyttjande. Detta arbete är 
långsiktigt och ska leda till ständig förbättring. Under 
2012 har arbetet resulterat i att vi har förkortat de 
genomsnittliga handläggningstiderna med 11 dagar 
(från 57 till 46 dagar). 

Ett mått på kvalitet är också att de beslut vi fat-
tar är korrekta. I det avseendet kan vi konstatera att 
endast 12 (25 stycken föregående år) av våra drygt  
2 400 beslut under året har överklagats och att inte 
i något fall har domstol ändrat våra beslut i sak. Det 
kan noteras att beslut i granskningsärenden i huvud-
sak inte får överklagas. När det gäller ärenden där 
granskningsnämnden för radio och tv ansöker om 
utdömande av särskild avgift har förvaltningsdomsto-
larna under 2012 avgjort sammanlagt 23 ärenden och 
nämndens talan bifölls i samtliga fall. I två av målen 
bestämdes dock den särskilda avgiften till ett lägre 
belopp än vad nämnden hade yrkat.

Beträffande kundnöjdhet genomsyras vårt för-
bättringsarbete av ett kundperspektiv. Vi har under 
året genomfört en enkätundersökning beträffande 

Verksamhet Prestationstyp Kostnad per 
prestation 2010

Kostnad per 
prestation 2011

Kostnad per 
prestation 2012

Tillstånd Beslut i tillstånds- och 
registreringsärende

10 542 tkr/996 st 
= 10 584 kr

12 204 tkr/1036 st 
= 11 780 kr

12 861 tkr/1000 st 
= 12 861 kr

Tillsyn Beslut i gransknings- 
och tillsynsärende

13 501 tkr/1223 st 
= 11 039 kr

12 653 tkr/1963 st 
= 6 446 kr 

13 735 tkr/1275 st 
= 10 773 kr

Kostnader per prestation 2010-2012

Tabell 4: Kostnader per prestation 2010-2012
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webbplatsbesökarnas åsikter om vår webbplats. 
Svaren var övervägande positiva, bland annat var 
medelbetyget 3,37 (på en femgradig skala) på frågan 
om besökaren sammantaget ansåg att webbplatsen 
var bra. 

Under året fick vi två nya utredningsuppdrag 
av regeringen. I detta sammanhang kan nämnas att 
vi under året avrapporterade uppdraget att ta fram 
förslag till resultatindikatorer för att följa upp de 
riksdagsbundna målen inom medieområdet. Vi har 
föreslagit 27 olika resultatindikatorer som skulle 
kunna användas för att följa upp mediemyndighe-
ternas arbete i förhållande till de mediepolitiska 
målen. 
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BESLUTA OM TILLSTÅND,  
AVGIFTER OCH REGISTRERING 2
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2.1 Ge tillstånd att sända tv

För närvarande har, vid sidan av Sveriges Televi-
sion AB, 24 programföretag tillstånd att sända 55 
olika programtjänster i marksänd tv. Av dessa avser 
48 nationella sändningar och 7 regionala/lokala 
sändningar. Under december 2011 utlyste vi ledigt 
sändningsutrymme för marksänd tv med sista 
ansökningsdag i februari 2012 och 26 ansökningar 
kom in inom ansökningstiden, varav en avsåg re-
gionala sändningar. I juni meddelade myndigheten 
fem nationella och ett regionalt tillstånd. Samtliga 
tillstånd löper ut den 31 mars 2014.

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. För samt-
liga tillstånd som avser sändningar i sd-tv-kvalitet 
infördes även ett tillägg i tillståndsvillkoren som 
innebar att en tillståndshavare har en rätt att sända 
programtjänsten i hd-tv-kvalitet, om tillgängliga 
frekvensresurser medger detta. Tillståndshavaren 
ska i sådant fall ingå avtal som medför att den som 
utför utsändningstjänsten använder komprimerings-
tekniken MPEG4 och utsändningstjänsten DVB-
T2. Denna rätt gäller under förutsättning att övriga 
tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.

Under året har tre tillstånd överlåtits (föregående år 
sju). Överlåtelserna har skett i samband med orga-
nisatoriska ändringar där tillstånd inom en koncern 
har samlats i ett bolag.

Myndigheten kan också meddela tillstånd att 
sända tv under en begränsad period, högst två 
veckor. Under 2012 inkom två sådana ansökningar, 
varav en avslogs (föregående år två ansökningar som 
båda bifölls). 

2.2 Ge tillstånd att sända närradio

Vid utgången av 2012 sändes det närradio i 151 
områden i Sverige, en minskning med sex områden 
jämfört med 2011. Av totalt 251 (364 föregående 
år) ärenden som gällde närradio var 175 (180) 
ansökningar om tillstånd att sända närradio. I 140 
ärenden (en minskning med sex jämfört med 2011) 
bifölls ansökan. Tre ärenden rörde fördelning 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 831 
stycken, vilket är en minskning med 32 stycken 
jämfört med utgången av 2011 då det fanns 863. 
Antalet tillstånd är högst i Västra Götalands län 
(203, jämfört med 217 föregående år) och lägst i 
Gotlands län (0, oförändrat jämfört med 2011).

2. BESLUTA OM TILLSTÅND, AVGIFTER OCH REGISTRERING 

Sammanfattande kommentar
Vi ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna 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 främst bidragit till 

detta genom vårt arbete inom tillståndsgivning.

Myndigheten har under året meddelat ytterligare tillstånd att sända marksänd tv. Under hös-

ten 2012 utlystes tillstånd att sända digital kommersiell radio. Myndigheten har vidare fortsatt 

arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning genom att ompröva föregående 

års beslut. Under våren 2012 genomfördes ett dialogmöte med bransch och andra intressenter 

rörande tillgänglighetsfrågor. Även i övrigt har ett stort antal kontakter med olika branschaktörer 

och allmänheten skett.
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Figur 2: Antal innehavare av tillstånd att sända närradio, 

2002-2012 

2.3 Ge tillstånd att sända kommersiell radio

Antalet tillståndshavare som sände analog kommer-
siell radio under 2012 var oförändrat (103), liksom 
antalet sändningsområden (52). Antalet inkomna 
ärenden om analog kommersiell radio var något 
högre under 2012 jämfört med 2011 (67 jämfört 
med 63).
Ärendena har rört exempelvis anmälan om beteck-
ning eller utgivare. Inga ansökningar om överlåtelse 
av tillstånd att sända analog kommersiell radio har 
inkommit under 2012 (sju ansökningar 2011).

I juni utlyste myndigheten lediga tillstånd att 
sända digital kommersiell radio. Sista ansöknings-
dag var den 1 oktober 2012. Tillstånd kunde sökas 
för nationella, regionala och lokala sändningar. Vid 
ansökningstidens utgång hade 26 ansökningar från 
sju programbolag kommit in till myndigheten. Av 
dessa avsåg 22 ansökningar nationella tillstånd och 
fyra regionala tillstånd. För digitala sändningar krävs 
samverkan mellan tillståndshavarna i tekniska frågor. 
Vid årets slut pågick samtal mellan de sökande rörande 
en sådan samverkan. Myndigheten har för avsikt att 
meddela tillstånd att sända digital kommersiell radio 
under första halvåret 2013. 

2.4 Ge tillstånd att sända radio under en   
      begränsad tid

Antalet ärenden som gällde sändningar av radio under 
högst två veckor var under året 42 (föregående år 60 
stycken), varav ansökan bifölls i 39 fall (38 stycken 
föregående år).  

2.5 Upprätta och föra register

Myndigheten för radio och tv ska upprätta och föra 
ett register över dem som har anmält sändningsverk-
samhet eller har tillstånd enligt radio- och tv-lagen. 
Även leverantörer av beställ-tv ska anmäla sig för 

registrering. Under 2011 genomförde myndigheten 
ett projekt med syftet att få ökad kunskap om beställ-
tv-marknaden och vilka aktörer som kan omfattas av 
regelverket. Den kartläggning som genomfördes har 
under 2012 använts som underlag för att påminna 
aktörer om registreringsskyldigheten. Vid årsskiftet 
hade 35 sådana tjänster registrerats i myndighetens 
register, vilket är en ökning med 11 tjänster sedan 
2011. 

Vid utgången av 2012 fanns 65 anmälda pro-
gramtjänster som sänds via satellit (en ökning med 
22 tjänster sedan 2011) och två satellitentreprenörer 
registrerade hos myndigheten (oförändrat i förhål-
lande till 2011).

Under året kom det in 98 ärenden om sändnings-
verksamhet och beteckning för kabelsändningar och 
satellitsändningar (2011 kom det in 31 ärenden). Vid 
årets slut fanns 78 registrerade organisationer och 
privatpersoner som sänder kabel-tv (en minskning med 
11 stycken i förhållande till 2011) utöver de 24 lokala 
kabelsändarorganisationerna som har förordnats av 
myndigheten.

Tillstånd krävs inte för så kallade radiotidningar, 
det vill säga sändningar som är särskilt anpassade 
för synskadade personer och som äger rum under 
högst fyra timmar om dygnet från radiosändare som 
används för sändningar med stöd av tillstånd enligt 
radio- och tv-lagen. Sådan verksamhet ska dock 
registreras och vid årets slut var 53 tillhandahållare 
registrerade hos myndigheten (oförändrat i för-
hållande till 2011).

Antalet anmälningar av sändningar av radio- 
och tv-program över internet (webb-sändningar) 
liksom massutskick av e-post (e-post-tidningar) 
har minskat under 2012. Under året kom det in 68 
(2011 kom det in 117) ärenden gällande sändnings-
verksamhet bestående av e-postutskick, webbradio 
eller webb-tv.

Antalet ärenden som rör sådana databaser som 
tillhandahålls av så kallade massmedieföretag enligt 
1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen 
(databasanmälningar) har minskat och var under 
året 153 (2011 var antalet 200). Vid årsskiftet fanns 
823 databaser anmälda vilket är en ökning med 50 
stycken jämfört med 2011. 

2.6 Ställa krav på tillgänglighet för personer  
      med funktionsnedsättning

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att 
en leverantör av medietjänster som tillhandahåller 
tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv på något 
annat sätt än genom tråd ska utforma tjänsten så att 
den blir tillgänglig för personer genom funktionsned-
sättning. Sättet att tillgängliggöra en tjänst kan ske på 
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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 leveran-
törens finansiella förutsättningar och den tekniska 
utvecklingen av tillgänglighetstjänster.

Myndigheten beslutade under 2011 om skyldig-
heter att tillgängliggöra tv-sändningar för personer 
med funktionsnedsättning. Skyldigheten gäller för 
leverantörer av tv-sändningar i marknät och via 
satellit under perioden 1 juli 2011 – 30 juni 2016. 
Beslutet var uppdelat i generella skyldigheter för 
samtliga leverantörer och särskilda skyldigheter för 
programtjänster med en tittartidsandel som överstiger 
en procent. Med hänsyn till att programtjänsterna 
och tittartidsandelarna kan förväntas variera under 
den period som beslutet angav ska myndigheten göra 
en årlig omprövning avseende vilka programtjänster 
som ska omfattas av respektive skyldighet. En sådan 
omprövning skedde i juni 2012.

Myndigheten genomförde i april 2012 ett dialog-
möte om samverkan kring tillgänglighetstjänster med 
representanter från bransch och intresseorganisationer. 
Syftet med dialogmötet var att undersöka om det finns 
behov av att myndigheter mer aktivt uppmuntrar 
leverantörerna att samarbeta om att tillhandahålla 
interaktiva televisionstjänster för slutanvändare med 
funktionsnedsättning. Under mötet diskuterades bland 
annat vilka hinder som finns för samverkan och hur 
intressenterna ser på behovet av reglering kring dessa 
frågor. 

Som en fortsättning på detta arbete fick myn-
digheten i slutet av året i uppdrag av regeringen att 
kartlägga vilka tekniska lösningar som finns för 
att tillgängliggöra interaktiva televisionstjänster 
för personer med funktionsnedsättning samt hur 
samarbetet mellan leverantörer av tjänster och 
utrustning ser ut. Myndigheten ska även utvärdera 
olika lösningars användarvänlighet samt vilka 
förutsättningar de har att nå användarna.

2.7 Förordna lokala kabelsändar- 
      organisationer

Antalet förordnade lokala kabelsändarorganisationer 
var vid årsskiftet 24 (oförändrat jämfört med 2011). 

2.8 Medge undantag från vidaresändnings-      
       plikten 

Inga ärenden som gäller undantag från nätinnehavares 
skyldigheter att vidaresända tv-program har inkom-
mit under året (oförändrat jämfört med 2011). 

2.9 Handlägga frågor om ledigt sändnings-    
      utrymme

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 tog under 2011 fram en strategi 
som beskriver myndighetens utgångspunkter och 
inriktning för arbetet med tillståndsgivningen för 
marksänd digital kommersiell radio. Under 2012 
påbörjade vi, som beskrivits ovan, en tillståndsprocess 
för tillstånd att sända digital kommersiell radio. 

2.10 Pröva frågor om utgivningsbevis

Det ekonomiska målet för att handlägga ärenden om 
utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra 
stycket yttrandefrihetsgrundlagen är från och med 
2012 att uppnå täckning för verksamhetens direkta 
utgifter. Tidigare år har målet varit full kostnadstäck-
ning, alltså även för de indirekta kostnaderna. 

Avgiften för att ansöka om utgivningsbevis regleras 
i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrande-
frihetsärenden. Under 2012 kom det in totalt 146 ären-
den vilket är en minskning med 27 ärenden jämfört 
med föregående år. Av dessa utgjorde 89 ärenden ny 
ansökan och 15 ärenden förnyelse av utgivningsbevis. 
Övriga ärenden gällde ändringsansökningar (främst 
byte av utgivare) samt återkallelse på egen begäran.  Av 
de 104 ansökningarna om utgivningsbevis som kom 
in under 2012 bifölls 78, 1 avvisades, 3 skrevs av, 1 
återkallades och 21 ärenden hade ännu inte avgjorts 
vid årsskiftet. Handläggningstiden för ärenden om ut-
givningsbevis (ansökningar och ändringsanmälningar) 
var i genomsnitt 39 dagar, vilket är en ökning jämfört 
med föregående år (32 dagar). Vid utgången av året 
fanns 843 gällande utgivningsbevis vilket är en ökning 
med 87 stycken jämfört med 2011.

2010 2011 2012
Antal ansökningar och 
ändringsanmälningar

144 173 146

Varav bifall 88 110 78

Handläggningstider, 
antal dagar

34 32 39

Intäkter, tkr 224 299 216

Kostnader, tkr 612 1 222 298

Måluppfyllelse, % 37 % 24 % 72 %

Tabell 5: Ärenden om utgivningsbevis 2010-2012
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Den tekniska utvecklingen inom internetområdet 
medför ökade möjligheter att sprida information och 
detta gör frågorna till myndigheten om databaser och 
utgivningsbevis allt svårare. Aktuella frågor under 
året har varit bland annat om olika former av app-
likationer omfattas av regleringen. Utgivningsbevis 
utfärdas för en tioårsperiod och under 2013 kommer 
de utgivningsbevis som utfärdades 2003 att löpa ut. 
Myndigheten ska i god tid innan ett utgivningsbevis 
förfaller påminna den som driver verksamheten om 
bevisets giltighetstid och att beviset förfaller om en 
ansökan om förnyelse inte kommit in till myndig-
heten före tioårsperiodens utgång. Myndigheten 
har under 2012 tagit fram rutiner och skrivelser 
rörande förnyelse av utgivningsbevis samt hantering 
av utgivningsbevis i de fall ansökan om förnyelse inte 
kommer in.

Under året har det kommit in 216 tkr i direkta 
intäkter (ansökningsavgifter). De direkta utgifterna 
(mestadels lön och sociala avgifter) uppgick till 298 kr. 
Cirka 72 procent av myndighetens direkta utgifter för 
denna verksamhet täcktes alltså av de direkta intäkter-
na. Denna siffra är inte helt jämförbar med föregående 
års procentuella måluppfyllelse (24 procent) eftersom 
målet då var att täcka såväl direkta som indirekta 
utgifter. Det nya målet att de direkta intäkterna ska 
täcka de direkta utgifterna har således inte uppfyllts 
under 2012.  

2.11 Meddela föreskrifter

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.

Vi har under året också tagit fram föreskrifter 
rörande ansökningsförfarande och avgift för sänd-
ning av digital kommersiell radio.

De tidigare föreskrifter som utfärdats rörande 
marksänd tv har uppdaterats. Med hänsyn till att 
regeringen från den 1 januari 2013 fastställer avgiftens 
storlek för ansökningar om och överlåtelse av tillstånd 
att sända marksänd tv samt digital kommersiell radio 
har myndigheten upphävt sina föreskrifter om avgifter. 

2.12 Handlägga avgiftsfrågor 

Av den finansiella redovisningen nedan framgår 
vilka avgifter att sända analog kommersiell radio 
som har influtit och redovisats mot inkomsttitel 
9458 Lokalradioavgifter. Under året har ärenden om 
indrivning av särskild avgift och viten handlagts. De 
influtna medlen har redovisats mot inkomsttitel 2712 
Bötesmedel. Under året inflöt 910 tkr i ansöknings-
avgifter vid ansökan om tillstånd att sända digital 

kommersiell radio. Avgifterna har redovisats mot 
inkomsttitel 2552 Avgift för ansökan om tillstånd att 
sända tv-program. Under året genomfördes också en 
tillståndsprocess för marksänd tv. Några avgifter för 
dessa ansökningar togs inte ut eftersom det saknades 
laglig grund att ta ut avgift från sökande som var 
etablerade i annat land än Sverige.

Under avsnitt 2.10 Pröva frågor om utgivnings-
bevis har redogjorts för intäkter och kostnader för 
att pröva frågor om utgivningsbevis.
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UTÖVA TILLSYN3
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3.1 Utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen

Villkor i sändningstillstånden och radio- och tv-lagen
Myndigheten ska övervaka att programföreta-
gen följer villkoren i sändningstillstånden. I den 
uppgiften ingår det 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 2012 diariefördes 2 ärenden om villkor 
för tillståndspliktig verksamhet, vilket kan jäm-
föras med 9 ärenden under 2011. Det ena ärendet 
gällde frågan om närradiosändningar bedrivits utan 
tillstånd. Det andra ärendet rör ägarförhållandena 
i analog kommersiell radio. Ärendet har lett till 

att myndigheten i sin tillsynsplan för år 2013 har 
beslutat att kartlägga ägarförhållandena hos de aktö-
rer som har tillstånd för analog kommersiell radio. 
Fyra tillsynsärenden har avslutats under året. Utöver 
närradioärendet ovan har två ärenden om tillstånds-
havares anknytning till orten behandlats samt ett 
ärende om Sveriges Radios räckvidd.

Krav på tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning
Myndigheten meddelade under året det andra 
beslutet med krav på tillgänglighet för leverantörer 
av medietjänster. TV4 AB har för vissa av sina pro-
gramtjänster särskilda skyldigheter och ska varje år 
senast den 31 augusti till myndigheten redovisa hur 
skyldigheterna har uppfyllts. De leverantörer som 

3. UTÖVA TILLSYN

Sammanfattande kommentar
Vi ska arbeta för ett ansvarsfullt medielandskap, det vill säga ett medielandskap där aktö-
rerna 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 25 fall har egna initiativ till innehållsgranskning tagits. Antalet diarieförda 

tillsynsärenden har minskat från 1938 till 1316 (minskning med 622 stycken eller cirka 32 procent) 

jämfört med 2011. Minskningen kan förklaras främst av att vi har tillämpat ett nytt sätt att diarie-

föra, som innebär att flera anmälningar mot samma program diarieförs i samma ärende. Däremot 

är antalet anmälningar högre än någon-

sin, 2892 jämfört med 2166 föregående 

år (en ökning med 726 stycken eller cirka 

34 procent). Det är således fler program 

som har genererat många anmälningar. 

Ökningen av antalet anmälningar kan 

hänga samman med att det inom soci-

ala medier har blivit vanligt med uppma-

ningar till följarna/besökarna att anmäla 

program.

Övrig tillsyn har i stor utsträckning 

bedrivits på myndighetens initiativ. Det 

har främst rört uppföljning av tillgänglig-

hetskrav och databaser med utgivnings-

bevis. 
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har generella krav ska senast den 31 augusti varje 
år, med början 2012, redovisa vilka åtgärder de har 
vidtagit för att främja tillgängligheten.

Myndighetens tillsynsarbete har varit inriktat 
på att följa upp hur skyldigheterna har uppfyllts. 
Under året har redovisningar i 69 diarieförda ärenden 
kommit in och arbetet med att bedöma om kraven är 
uppfyllda har inletts. Beslut i dessa ärenden kommer 
att meddelas i början av 2013.

Skyldigheten att vidaresända tv-sändningar i 
kabelnät
Under året har tre ärenden registrerats och fyra 
avslutats. Samtliga har initierats av anmälare. De 
avgjorda ärendena har resulterat i avskrivningar efter 
kommunicering med berörda operatörer/aktörer. 

Skyldigheten att tillhandahålla utrymme för sänd-
ningar från förordnade kabelsändarorganisationer 
samt efterlevnaden av bestämmelserna om exklusiva 
rättigheter 
Bestämmelserna har inte aktualiserats hos myndig-
heten under året. 

3.2 Samarbeta med myndigheter i andra   
      länder

Reglerna i radio- och tv-lagen om samarbete med 
behöriga myndigheter i andra EES-stater gäller för 
myndigheten när innehållet i en mot Sverige riktad tv-
sändning från ett programföretag etablerat i en annan 
EES-stat bland annat strider mot bestämmelserna om 
barnreklam, produktplacering av alkoholdrycker och 
sponsring av någon vars huvudsakliga verksamhet är 
att tillverka alkoholdrycker. Reglerna gäller också det 
omvända, det vill säga när en behörig myndighet i en 
annan EES-stat lämnar en motiverad begäran om att 
ett programföretag under svensk jurisdiktion ska följa 
den andra EES-statens bestämmelser. 

IOGT-NTO har i en anmälan begärt att myn-
digheten ska agera mot leverantörerna av program-
tjänsterna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 
på grund av marknadsföring av alkoholdrycker i 
sändningar som är riktade till Sverige. Myndigheten 
har under 2012, efter beredningsarbete under 2011, 
beslutat att inleda ett samarbetsförfarande enligt 16 
kap. 15 § radio- och tv-lagen med Ofcom i Storbri-
tannien. Ärendet är ännu inte avgjort.

3.3 Följa innehållet i utländska ljudradio-  
      och tv-sändningar

Till grund för det ovan nämnda beslutet att inleda 
ett samarbetsförfarande med Ofcom i Storbritannien 
ligger begäran från IOGT-NTO och det förhållandet 

att myndigheten under 2011 följde sändningar av 
TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 med särskilt 
fokus på sådant innehåll som kan utgöra 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 
kanaler som sänder till den svenska allmänheten. 
Enligt överenskommelsen ska nämnden vidarebe-
fordra alla anmälningar som avser dessa kanaler till 
Ofcom. Nämnden har under 2012 vidarebefordrat 
32 anmälningar, vilket är i nivå med antalet år 2011.

3.4 Handlägga frågor om europeiska  
      produktioner

I myndighetens tillsyn enligt radio- och tv-lagen 
ingår även att från programföretagen samla in 
redovisningar om andelen europeiska produktioner 
i sändningarna. Enligt radio- och tv-lagen ska en 
redovisning för sändningar på annat sätt än genom 
tråd ske vartannat år med start 2011. I fråga om 
beställ-tv och andra trådsändningar ska en redovis-
ning ske vart fjärde år med start 2011 och avse vad 
som gjorts för att främja framställningen av och 
tillgången till europeiska produktioner. Någon 
handläggning av frågor om europeiska produktio-
ner i tv-sändningar och beställ-tv har mot denna 
bakgrund inte varit aktuell under året.

3.5 Utöva 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. 

Myndigheten har under 2012 inlett en upp-
följning av de närmare 100 utgivningsbevis som 
utfärdades under 2011. Denna genomgång ledde till 
att myndigheten öppnade 48 tillsynsärenden. Av 
dessa har 22 ärenden avslutats. Ett har lett till åter-
kallelse. Övriga ärenden har avslutats efter begäran 
från tillhandahållaren om att utgivningsbeviset inte 
längre ska gälla, eller efter att tillhandahållaren har 
följt myndighetens begäran om åtgärd.

3.6 Utöva tillsyn enligt radio- och tv- 
      standardförordningen

Tillsynen gäller främst användningen av vissa stan-
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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 2012 inte lett till något 
ärende. Däremot har myndigheten deltagit i möten 
arrangerade av Marknadskontrollrådet. 

3.7 Granska 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 för public service-företagen följs samt 
bedömer årligen i efterhand, utifrån redovisningar 
från Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) 
och Sveriges Utbildningsradio (UR) om bolagen har 
uppfyllt sina uppdrag.

Innehållsregler finns för public service-företagen 
och, i begränsad utsträckning, för TV4 och de 
övriga svenska tv-kanaler som sänder i marknätet. 
TV4 och övriga svenska markkanaler ska följa regler 
om bland annat saklighet och skydd för privatlivet. 
För public service-företagen gäller dessutom krav 
på opartiskhet. Reglerna om reklam och sponsring 
i radio- och tv-lagen gäller alla svenska programfö-
retag. För public service-företagen finns därutöver 
särskilda bestämmelser för sändningsverksamheten i 
allmänhetens tjänst. 

Regeringen har under året utsett nya ledamöter i 
granskningsnämnden. Vid årets slut bestod nämnden 
av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Två av 
ersättarna är vice respektive andre vice ordförande i 
nämnden. Nämnden har sammanträtt vid 16 tillfäl-
len under 2012. Därutöver har nämndens ordförande 
turats om att meddela beslut i övriga gransknings-
ärenden. 

Antalet granskningsärenden
Under året har 1189 granskningsärenden diarieförts, 
varav 1164 avser anmälningar och 25 egna initiativ. 
Sammanlagt 945 ärenden avser de tre public service-
företagens sändningar. Cirka 80 procent av det totala 
antalet granskningsärenden avser alltså public service-
företagen, vilket är i nivå med tidigare år. 

Fördelning av antalet inkomna eller upprättade 
granskningsärenden på programföretag/sänd-
ningsform

2010 2011 2012
Nationella marksändning-
ar (SVT, SR, UR)

1 085 1 509 945

Varav: SVT 717 986 573

           SR 329 495 362

           UR 39 28 10

 Marksänd tv 
(andra programföretag)

109 282 154

Varav: TV4 106 272 144

           Övriga 3 10 10

Analog kommersiell radio 15 18 24

Närradio 28 23 12

Kabel-tv 1 8 2

Satellit-tv 11 2 -

Webb-tv/webbradio 2 6 2

Jurisdiktion 12 32 32

Beställ-tv - 9 15

Övrigt 4 6 3

Totalt 1 267 1 895 1 189

Tabell 6: Antalet granskningsärenden fördelat på pro-
gramföretag och sändningsform, 2010-2012.

Avgjorda granskningsärenden fördelade på 
sändningsform

2010 2011 2012
Nationella marksändningar 
(SVT, SR, UR)

965 1578 997

Varav: SVT 651 1042 605

           SR 279 504 379

           UR 35 32 13

Marksänd tv (andra pro-
gramföretag) 89 263 153

Varav: TV4 84 249 140

          Övriga 5 14 13

Analog kommersiell radio 35 16 29

Närradio 27 31 10

Kabel-tv 3 3 6

Satellit-tv 13 2 -

Webb-tv/webbradio 2 6 1

Jurisdiktion 8 34 32

Beställ-tv - 8 14

Bedömning av public 
service-redovisningar

3 3 3 

Totalt 1 145 1 944 1 245

Tabell 7: Antalet avgjorda granskningsärenden fördelat 
på programföretag och sändningsform 2010-2012.
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Granskningsnämndens beslut
Granskningsnämnden har meddelat beslut vid sam-
manträde i sammanlagt 217 ärenden. Därutöver har 
nämndens ordförande meddelat beslut. Totalt under 
året har 1245 ärenden avgjorts. Granskningsnämnden 
beslutade i 614 av dessa ärenden att anmälan inte 
skulle leda till någon prövning, vilket motsvarar 
49 procent av det totala antalet avgjorda ärenden. I 
31 procent av ärendena friades programföretagen, 
medan de fälldes i 10 procent av ärendena vilket 
är en fördubbling jämfört med föregående år. Hur 
nämndens avgöranden i granskningsärenden förde-
lade sig i övrigt framgår av figuren nedan. 

 

 

Figur 4: Granskningsnämndens avgjorda ärenden 2012 
respektive 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 programföretag 
som överträder bestämmelserna om utnyttjande av 
exklusiva rättigheter till evenemang av särskild vikt 
för det svenska samhället. Beslut om avgift meddelas 
av Förvaltningsrätten i Stockholm efter ansökan av 
granskningsnämnden. Avgiften tillfaller staten och 
drivs in av Myndigheten för radio och tv.  

Vidare finns det möjlighet för gransknings-
nämnden att förelägga programföretag vid vite att 
följa vissa åtaganden som följer av lag och villkor. 
Dessa vitesförelägganden kan överklagas av pro-
gramföretagen till Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Slutligen kan granskningsnämnden hos förvalt-
ningsrätten ansöka om utdömande av ett förelagt 
vite. 

Granskningsnämnden ansökte under 2012 om 
påförande av särskild avgift i tio fall (åtta ärenden 
2011). Ett av ärendena handlade om lämplig placering 
av annonser, sju om otillbörligt gynnande av kom-
mersiella intressen och övriga två om utformning av 
sponsringsmeddelanden. 

Vid årsskiftet pågick sammanlagt 34 mål i 
förvaltningsdomstolarna (35 mål 2011). Under året 
har förvaltningsdomstolarna avgjort sammanlagt 23 
ärenden, varav 12 slutligt. Granskningsnämndens 
talan bifölls i samtliga fall. I två av målen bestämdes 
dock den särskilda avgiften till ett lägre belopp än 
vad granskningsnämnden yrkat. Storleken på de 
avgifter som har dömts ut varierar från 5 000 till  
1 000 000 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 
2011 års redovisningar i juni 2012. Nämnden ansåg 
vid en helhetsbedömning att SVT, SR och UR hu-
vudsakligen hade uppfyllt public service-uppdraget. 

På vissa områden fann nämnden emellertid att 
villkoren inte var uppfyllda. Det gällde bland annat 
hänsyn till behoven hos de som tillhör språkgruppen 
romani chib. För SR:s och SVT:s del hade uppdra-
get inte heller uppfyllts avseende tillgängligheten i 
marksänd tv respektive radio till program för barn 
och unga med funktionsnedsättning. Nämnden fann 
även brister hos SVT och UR beträffande tecken-
språksverksamhet.
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FÖLJA UTVECKLINGEN INOM 
MEDIEOMRÅDET OCH SPRIDA 
KUNSKAP OM DEN TILL  
ALLMÄNHETEN4
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4.1 Publicera statistik och annan  
      information 

Myndighetens webbplats är den viktigaste kanalen 
att publicera information om medieområdet och om 
myndighetens egna beslut och andra delar av verk-
samheten. I detta avsnitt finns en figur som visar 
hur besöksstatistiken har sett ut under året jämfört 
med föregående år. 

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

Rapporten Medieutveckling 2012 publicerades i 
juni 2012. 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 mars 2012 publicerades rapporten Svenskt 
tv-utbud 2011, 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 myndigheten 
och där går det också att ladda ner eller beställa rap-
porter, 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

Sammanfattande kommentar
Vårt arbete med omvärldsbevakning och informationsspridning ska bidra till ett innehållsrikt 

medielandskap. Vi ska enligt vår instruktion följa utvecklingen inom medieområdet och sprida 

kunskap om den till allmänheten. I uppdraget ligger att publicera statistik och annan information 

om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medie-

området. 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 punkt-

skriftsbiblioteket (numera Myndigheten för tillgängliga medier, MTM) och Statens medieråd. I 

frågor om ägande- och branschstruktur ska vi även samarbeta med Nordiskt Informations-

center för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. 

Arbetet med att följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till 

allmänheten har under året till stor del varit inriktat på att ta fram två årliga rapporter. Resurser 

har också lagts på att vidareutveckla myndighetens webbplats och information kring regel-

verket. Under året har vi fördjupat samarbetet med Göteborgs universitet genom att teckna 

treåriga överenskommelser om samverkan. Bland annat kommer utbudsstudierna nu även 

omfatta radio och beställ-tv.
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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 på webbplatsen infört en 
sökfunktion kopplad till myndighetens ärendehan-
teringssystem. Genom denna funktion är delar av 
myndighetens diarium sökbart via webbplatsen och 
beslut i ärenden kan tas fram direkt från webb-
platsen. Vi har också påbörjat en analys av vilka 
ärendetyper som skulle lämpa sig för att kunna 
genomföras helt elektroniskt (e-tjänster). I syfte 
att förbättra webbplatsen och målgruppsanpassa 
innehållet genomförde vi under året en enkät bland 
besökarna på webbplatsen. Enkäten gav information 
om besökarna och vilken information de sökte efter. 
Bland annat kunde vi konstatera att av de cirka 350 
personer som svarade sökte 40 procent allmän in-
formation, 42 procent tillhörde kategorin ”annan”, 
24 procent var mellan 41 och 50 år och 58 procent 
hade akademisk utbildning. Sammantaget tyckte 51 
procent att webbplatsen är bra. Med denna informa-
tion som grund kommer vi under 2013 att vidareut-
veckla webbplatsen. 

Utöver detta har myndigheten spridit infor-
mation genom att medarbetare har föreläst om 
regelverket i olika sammanhang. Såväl nationella 
som internationella myndighetsföreträdare har besökt 
myndigheten och fått information om verksamheten. 
Slutligen kan nämnas att myndigheten vid ett flertal 
tillfällen har träffat företrädare för programbolag 
och branschaktörer för att informera och diskutera 
regelverk och beslut.

Antal unika besökare på webbplatsen per månad 
2011 och 2012
 

Figur 5: Antal unika besökare på myndighetens 
webbplats, per månad 2011 respektive 2012. Uppgifter 
hämtade från Google Analytics.
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ÖVRIGA UPPDRAG,  
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 
OCH UPPGIFTER5
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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. Mångfaldsarbetet i dess 
breda bemärkelse är en del av kompetensförsörjnings-
arbetet. I de årliga kompetensförsörjningsplanerna är 
därför jämställdhet och mångfald viktiga delar. Vid 
rekryteringar värderar vi kunskaper i främmande språk 
och erfarenheter från andra kulturer högt när olika 
sökandes meriter jämförs. 

Vid organisations- och verksamhetsplanering 
beaktas också mångfaldsaspekterna. En jämn köns-
fördelning eftersträvas inom ledningsgruppen och i 
samtliga projekt- och arbetsgrupper. En majoritet av 
myndigheternas personal är kvinnor (14,03 årsar-
betskrafter jämfört med 9,55 män), 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 2012 har myndigheten tillsammans med 
företagshälsovården Previa tagit fram en plan för 
strategiskt arbetsmiljöarbete. Denna innehåller 
bland annat jämställdhets- och antidiskriminerings-
planer. 

5.2 Samverkan med andra myndigheter  
      och aktörer 

Myndigheten för radio och tv ska inför beslut om 
tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kom-
mersiell radio samråda med Konkurrensverket och 

Post- och telestyrelsen (PTS) i konkurrensfrågor. 
Myndigheten ska även samråda med PTS i fråga om 
sändningsstandarder. Som har nämnts ovan under 
avsnitt 4; Följa utvecklingen inom medieområdet 
och sprida kunskap om den till allmänheten, har vi 
samverkat med övriga mediemyndigheter och under 
året även fördjupat samarbetet med Göteborgs 
universitet. 

Under året har samverkan genomförts beträf-
fande tillståndsgivning för marksänd tv och digital 
kommersiell radio. Samverkan har också skett i 
arbetet med uppdragen att undersöka om det nuva-
rande täckningskravet för SVT:s marksändningar 
fortfarande är relevant i förhållande till företagets 
uppdrag att sända programtjänster till hela landet 
samt uppdraget att föreslå resultatindikatorer för 
uppföljning av de riksdagsbundna målen inom 
medieområdet

Myndigheten för radio och tv har i sin kärnverk-
samhet omfattande kontakter med ideella organi-
sationer, inte minst inom tillståndsgivningen för de 
lokala medierna. Tillstånd att sända närradio kan till 
exempel ges till lokala ideella föreningar. Även i de 
särskilda utredningsuppdragen, särskilt uppdraget 
som gällde närradion, och vid arbetet med beslut om 
skyldigheter för programföretag att främja tillgäng-
ligheten för personer med funktionsnedsättning har 
vi samverkat med bland annat företrädare för ideella 
organisationer och det civila samhället.

Resultatet av denna samverkan är enligt vår 
bedömning att vi får frågorna belysta ur fler perspektiv 
och härigenom ett bättre besluts- eller rapportunderlag. 
Vi bedömer att det är mycket givande för verksam-
heten att i olika frågor ha en nära samverkan med 
branschföreträdare, såväl sådana som professionellt 
bedriver verksamhet som ideella aktörer. 

5.3 Internationellt utbyte och erfarenhets 
      utbyte

Myndigheten för radio och tv deltar i ett flertal 
internationella organisationer, vilka alla är mycket 
viktiga för det internationella utbytet inom medie-
området. Dessa är European platform of regulatory 
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authorities (EPRA), Communications Broadcast 
Issuses Subgroup (CBISS), Working Group of Regu-
latory Authorities in the Field of Broadcasting och 
Digital Video Broadcasting Group (DVB). I DVB 
hanteras frågor om tv-standarder. Myndigheten är 
representerad i DVB:s styrgrupp och har deltagit i 
ett flertal möten under 2012. Vid EPRA:s möten 
diskuteras och utbyts erfarenheter kring bland annat 
tillståndsgivning, men samarbetet består också i 
enkätundersökningar och förfrågningar mellan del-
tagarländerna. 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. Utbytet med de övriga 
nordiska mediemyndigheterna fortsastte under året, 
bland annat vid ett möte i norska Fredrikstad.

Under året har det löpande erfarenhetsutbytet 
med de övriga svenska mediemyndigheterna fördju-
pats, bland annat under genomförandet av regerings-
uppdraget att ta fram förslag till resultatindikatorer. 

5.4 Särskilda regeringsuppdrag

Täckning av SVT:s sändningar i marknätet
Myndigheten hade under året i uppdrag att under-
söka om kravet på 99,8 procents täckning för SVT:s 
sändningar i marknätet fortfarande är relevant i 
förhållande till företagets uppdrag att sända pro-
gramtjänster till hela landet. Arbetet redovisades i 
en rapport den 31 augusti 2012.

Närradio
Regeringen gav under 2011 myndigheten i uppdrag 
att kartlägga om och i så fall i 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 skulle förslag lämnas om regeländ-
ringar och andra åtgärder för att motverka en sådan 
användning. Uppdraget redovisades i en rapport 
den 15 oktober 2012.

Resultatmått för mediepolitiken 
Under 2012 genomförde myndigheten uppdraget att 
föreslå resultatindikatorer för uppföljning av de riks-
dagsbundna målen inom medieområdet. Måtten ska 
användas för att bedöma resultatet av mediemyndig-
heternas verksamhet. Uppdraget genomfördes i sam-
verkan med Presstödsnämnden, Statens medieråd 
och Talboks- och punktskriftsbiblioteket (numera 
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM). En 
rapport överlämnades den 31 oktober 2012.

Tillgänglighet till interaktiva televisionstjänster för 
personer med funktionsnedsättning
I december 2012 gav regeringen Myndigheten för 
radio och tv i uppdrag att kartlägga vilka tek-
niska lösningar som finns för att tillgängliggöra 
interaktiva televisionstjänster för personer med 
funktionsnedsättning samt hur samarbetet mellan 
tjänsteleverantörer och leverantörer av utrustning ser 
ut. Myndigheten ska även utvärdera olika lösningars 
användarvänlighet samt vilka förutsättningar de 
har att nå användarna. Uppdraget ska genomföras i 
samråd med Post- och telestyrelsen, Användnings-
forum samt Myndigheten för handikappolitisk 
samordning. Uppdraget ska redovisas till Kulturde-
partementet senast den 1 oktober 2013.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING6
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Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har 
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns 
för att fullgöra de uppgifter som framgår av myn-
dighetens instruktion och till vad regeringen har 
angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de 
vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till 
fullgörandet av dessa uppgifter. 

Myndigheten 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 2012 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 har under 2012 slutfört den ledar-
skapsutbildning för ledningsgruppen som inleddes 
i slutet av 2011. Arbetet med lean har fortsatt inom 
myndigheten. Förändringsledaren har också hållit 
externa presentationer av myndighetens utvecklings-
arbete på ett av Arbetsgivarverkets sektormöten och 
på den öppna konferensen ”Lean ledarskap i stat 
och myndighet”.

I liten skala har myndigheten genomfört arbets-
rotation. En handläggare från tillsynsavdelningen 
har under merparten av 2012 arbetat på tillstånds-
avdelningen. Genom arbetsrotation kan vi bredda 
medarbetarnas kompetens och därigenom minska 
sårbarheten samt öka flexibiliteten. Under året har 
en jurist arbetat på kulturdepartementet och under 
samma tid kom en av handläggare från kulturde-
partementet och arbetade vid myndigheten. Genom 
att ges möjlighet till att arbeta hos andra statliga 
arbetsgivare kan de anställda utvecklas inom statlig 
tjänst trots att myndigheten är en arbetsgivare med 
få anställda. 

Vid utgången av 2012 gick en person i pension. 
Myndigheten har aktivt arbetat med kompetensöver-
föring under året samt att en person anställdes så att en 
viss överlappning mellan tjänsterna fanns. Inga kom-

mande pensionsavgångar finns de närmaste åren och 
myndigheten behöver därför inte hantera frågan om 
generationsväxling inom den närmaste tiden. 

Under 2012 rekryterades förhållandevis många 
nya medarbetare till myndigheten. Föräldraledigheter, 
pensionsavgång, arbetsanhopning samt uppsägning för 
byte till annan arbetsgivare var orsaken till detta. Tre 
handläggare, en jurist, en assistent/receptionist samt en 
informatör/webbredaktör anställdes.

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 medarbetarsam-
tal. Vidare hålls veckovisa avdelningsmöten samt 
veckomöten med all personal. Härutöver genomförs 
årligen planeringsdagar med alla medarbetare. Med-
arbetarenkät genomförs årligen. 

Ett flertal handläggare och jurister har under 2012 
gått ett utbildningsprogram om statlig tillsyn. Utbild-
ningen har omfattat en juridisk del om grunderna för 
tillsynsuppdraget samt en fördjupningsdel i metodik 
för tillsynsarbetet. Utbildningsinsatser under 2012 har 
även omfattat kurser i bland annat presentationsteknik, 
samtalsmetodik, statsrätt och rollen som statsanställd 
samt personalarbete.

Medarbetare vid myndigheten deltar även i 
nätverken för tillsynsmyndigheter (Tillsynsforum), 
små myndigheter, mediemyndigheter och förvaltnings-
jurister samt Arbetsgivarverkets sektormöten. Detta 
leder till en höjd kompetens hos medarbetarna genom 
erfarenhetsutbyte. 

För att uppnå en god kompetensförsörjning och 
goda resultat i verksamheten krävs också en god 
trivsel och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi genom-
för därför varje år en medarbetarenkät för att mäta 
medarbetarnas syn på bland annat allmän trivsel, 
myndigheten som arbetsgivare och stressnivåer. I 
den mätning som genomfördes i slutet av 2012 blev 
medarbetarnas sammanfattande omdöme av myn-
digheten som arbetsgivare 4,26 på en 5-gradig skala. 

6. KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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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 tillsynsmyndig-
het på mediemarknaden. 
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FINANSIELL
REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING

(tkr) Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 25 932 24 034

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 626 759

Finansiella intäkter 3 38 65

Summa 26 596 24 857

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -16 805 -15 521

Kostnader för lokaler -2 586 -2 546

Övriga driftkostnader -6 712 -6 258

Finansiella kostnader 5 -15 -23

Avskrivningar och nedskrivningar -478 -509

Summa -26 596 -24 857

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras 
av myndigheten

136 240 206 779

Intäkter av uppbörd 855 3 465

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -137 095 -210 244

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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BALANSRÄKNING

(tkr) Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 6 542 726

Summa 542 726

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 32 136

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 227 335

Summa 259 471

Fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 9 491 585

Summa 491 585

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 10 669 628

Summa 669 628

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 11 292 -565

Summa 292 -565

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2 495 3 571

Summa 2 495 3 571

SUMMA TILLGÅNGAR 4 749 5 415
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(tkr) Not 2012-12-31 2011-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 12 65 65

Summa 65 65

Avsättningar

Övriga avsättningar 13 204 172

Summa 204 172

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 14 735 1 131

Skulder till andra myndigheter 15 471 430

Leverantörsskulder 1 564 1 958

Övriga skulder 16 272 279

Summa 3 042 3 798

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 17 1 320 1 277

Övriga förutbetalda intäkter 18 118 102

Summa 1 438 1 379

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 749 5 415

BALANSRÄKNING
(FORTS.)
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ANSLAGSREDOVISNING

REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag (tkr) Not

Ing. över-
förings-
belopp

Årets till-
delning
enl. regl.
brev

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt
belopp Utgifter

Utgående
överfö-
rings-
belopp

Uo 1 8:3 Ramanslag

ap.1 Myndigheten för 
radio och tv

19 937 25 432 -182 26 187 -26 016 171

Summa 937 25 432 -182 26 187 -26 016 171

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat belopp Inkomster

2552 Övriga offent-
ligrättsliga avgifter
510 Avgift för ansö-
kan om tillstånd att 
sända tv-program 20 1 650 910

2712 Bötesmedel
007 Bötesmedel  0 855

9458 Lokalradio-
avgifter
012 Lokalradioav-
gifter 21 124 194 127 679

9459 
Avgifter till Myndighe-
ten för radio och tv
011 Avgifter till Myn-
digheten för radio 
och tv

 

0 7 651

Summa 125 844 137 095
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  

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

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bok-
föring (FBF) samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen 
föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgräns-
ningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr.    

     
Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undan-
tagsbestämmelsen. Utgående balans år 2011, 371 tkr, har år 2012 minskat med 84 tkr.  

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter 
samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 21,2 tkr och en beräknad ekonomisk 
livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.

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

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

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.

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

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

Ersättning

Kerstin Calissendorff, ordförande (t.o.m 2012-06) 
Ledamot i Riksarkivets nämnd för heraldiska frågor 24

Henrik Jermsten, vice ordförande  
Ledamot (ersättare till ordföranden) i Valmyndighetens nämnd 44

K-G Bergström, ledamot 
Styrelseledamot i K-G Bergström Produktion AB 16

Elisabet Bäck, ledamot 
Styrelseledamot i TU, Katrineholms-Kurirens AB, Tidningen Folket AB, Mediehuset i Sörmland AB 34

Ingrid Carlberg, ledamot 
Styrelseledamot i Dabo Idé AB 11

Maria Edström, ledamot 39

Leif Hedman, ledamot 30

Jan Holmberg, ledamot 
Förordnad särskild ledamot i Kammarrätten i Stockholm vid handläggning av mål om granskning och kontroll av 
filmer och videogram 18

Jan-Erik Billinger, ledamot (t.o.m. 2012-06) 
Ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman 11

Nina Wormbs, suppl./ledamot (t.o.m. 2012-06) 
Styrelseledamot i Nobelmuseet AB  4

Annika Åhnberg, ledamot (t.o.m. 2012-06) 
Styrelseledamot i Axfood AB, Högestad Christinehof Fideikommiss AB och SLU Holding AB 16

Kristina Ståhl, vice ordförande 
Rikspolisstyrelsens etiska råd (ledamot, ordförande), Revisorsnämndens granskningsnämnd (ersättare),  
Skatterättsligt forum AB (ledamot) 10

Martin Holmgren, vice ordförande 
Ledamot i Domarnämnden 10

Helena Jäderblom, vice ordförande (t.o.m. 2012-09) 
Ledamot i Valmyndighetens nämnd, ordförande i Stiftelsen Kung Oscar I:s minne, ordförande i Polisens etiska råd, 
vice ordförande i FAR:s disciplinnämnd 29

Arash Mokhtari, suppleant (t.o.m. 2012-06) 0

Dilsa Demirbag-Sten, suppleant 3

Pia Kronqvist, suppleant 11

Inga förmåner

INSYNSRÅDET/ANDRA STYRELSEUPPDRAG

Ersättning

Henrik Gouali 3

Per Norman 3

Helene Hillerström Miksche 4
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE /STYRELSEUPPDRAG

Lön

Magnus Larsson, generaldirektör 897

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 sam-
manlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro 2012 2011

Totalt 1,4 1,7

Andel 60 dagar eller mer 0,0 0,0

Kvinnor 1,5 1,2

Män – –

Anställda – 29 år – –

Anställda 30 år – 49 år 1,1 2,0

Anställda 50 år – – –

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 2012 2011

Intäkter av anslag 25 932 24 034

Summa 25 932 24 034

Summa ”Intäkter av anslag” (25 932 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” 26 016 tkr) i anslagsredovisningen. 
Skillnaden (84 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (288 tkr). Denna post har 
belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.   

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2012 2011

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 408 481

Intäkter av offentligrättsliga avgifter, utgivningsbevis 216 272

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6

Summa 626 759

Not 3 Finansiella intäkter 2012 2011

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 38 65

Summa 38 65

Not 4 Kostnader för personal 2012 2011

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och andra avgifter enligt lag och avtal) 10 858 10 160

Övriga kostnader för personal 5 947 5 361

Summa 16 805 15 521

Not 5 Finansiella kostnader 2012 2011

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 15 22

Övriga finansiella kostnader 0 1

Summa 15 23
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BALANSRÄKNING

Not 6  Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 004 557

Årets anskaffningar 0 447

Summa anskaffningsvärde 1 004 1 004

Ingående ackumulerade avskrivningar -278 -128

Årets avskrivningar -184 -150

Summa ackumulerade avskrivningar -462 -278

Utgående bokfört värde 542 726

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 668 668

Summa anskaffningsvärde 668 668

Ingående ackumulerade avskrivningar -532 -361

Årets avskrivningar -104 -171

Summa ackumulerade avskrivningar -636 -532

Utgående bokfört värde 32 136

Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 790 790

Årets anskaffningar 82 0

Summa anskaffningsvärde 872 790

Ingående ackumulerade avskrivningar -455 -267

Årets avskrivningar -190 -188

Summa ackumulerade avskrivningar -645 -455

Utgående bokfört värde 227 335

Not 9 Fordringar hos andra myndigheter 2012-12-31 2010-12-31

Fordran ingående mervärdesskatt 491 585

Summa 491 585

Not 10 Förutbetalda kostnader 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 607 604

Övriga förutbetalda kostnader 63 23

Summa 669 628
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BALANSRÄKNING, for ts

Not 11 Avräkning med statsverket 2012-12-31 2011-12-31

Uppbörd

Redovisat mot inkomsttitel -137 095 -210 244

Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde 137 271 210 244

Fordringar avseende Uppbörd 176 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -937 180

Redovisat mot anslag 26 016 24 061

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -25 432 -25 178

Återbetalning av anslagsmedel 182 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -171 -937

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag

Ingående balans 371 399

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -84 -28

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovi-
sats mot anslag 288 371

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans 0 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 138 434 210 933

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -1 163 -689

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -137 271 -210 244

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 0 0

Summa Avräkning med statsverket 292 -565

Not 12 Statskapital 2012-12-31 2011-12-31

Avser konst

Ingående balans 65 17

Årets anskaffning av anläggningstillgångar 0 48

Utgående balans 65 65

Not 13 Övriga avsättningar 2011-12-31 2010-12-31

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Ingående balans 172 142

Årets förändring 31 30

Utgående balans 204 172
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BALANSRÄKNING, for ts

Not 14 Lån i Riksgäldskontoret 2012-12-31 2011-12-31

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 1 131 1 194

Under året nyupptagna lån 82 447

Årets amorteringar -478 -510

Utgående balans 735 1 131

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 500 2 000

Not 15 Skulder till andra myndigheter 2012-12-31 2011-12-31

Arbetsgivaravgifter 304 292

Leverantörsskulder andra myndigheter 166 138

Summa 471 430

Not 16 Övriga skulder 2012-12-31 2011-12-31

Personalens källskatt 246 265

Övrigt 26 14

Summa 272 279

Not 17 Upplupna kostnader 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 1 160 1 057

Övriga upplupna kostnader 160 220

Summa 1 320 1 277

Not 18 Övriga förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 85 72

Övriga förutbetalda intäkter 33 30

Summa 118 102
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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 763 tkr. 

Myndigheten för radio och tv får disponera 755 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3procent 
av föregående års tilldelning 25 178 tkr enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande.

Not 20 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 

Avgift för ansökan om tillstånd att sända tv-program
Differensen mellan prognos och utfall kan förklaras av att prognosen 1 650 tkr baserades på att det skulle 
komma in sammanlagt ett femtiotal ansökningar om tillstånd för marksänd tv respektive digital kommersiell radio 
och att myndigheten skulle ta ut en  ansökningsavgift om cirka 30 tkr per ansökan. Det kom in sammanlagt 52 
ansökningar. När det gäller marksänd tv beslutade dock myndigheten att ingen avgift skulle tas ut eftersom det 
saknades laglig grund att ta ut avgift från sökande som var etablerade i annat land än Sverige.

Not 21  9458 Lokalradioavgifter

Differensen mellan prognos och utfall kan förklaras av att prognosen inte tog hänsyn till att avgiften varje år 
räknas upp med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER 
VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr) 2012 2011 2010*

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 1 500 2 000 2 000

Utnyttjad 735 1 131 1 194

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 1 123 1 123 1 123

Maximalt utnyttjad 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 38 65 16

Räntekostnader 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 200 250 112

Avgiftsintäkter 216 272 84

Övriga avgiftsintäkter 410 487 116

Avgiftsintäkter som ej disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 125 844 146 275 61 317

Avgiftsintäkter 136 240 206 779 33 461

Övriga avgiftsintäkter 855 3 465 115



ÅRSREDOVISNING 2012 | MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV | 49

(tkr) 2012 2011 2010*

Anslagskredit

Anslag 1 8:3 ap.1

Beviljad 763 755 –

Utnyttjad 0 0 –

Anslag 1 8:4 ap.3

Beviljad 0 0 204

Utnyttjad 0 0 185

Anslag 1 8:5 ap.2

Beviljad 0 0 192

Utnyttjad 0 0 73

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 171 937 0

varav intecknat 0 0 0

Bemyndiganden – ej tillämpligt

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 24 23 21

Medelantalet anställda (st) 24 24 20

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 088 1 058 491

Kapitalförändring 0 0 0
 
* Myndigheten för radio och tv startade 2010-08-01
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2013

Magnus Larsson, 
Generaldirektör  
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