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Kopia till
Justitiedepartementet/L6, SSK
Försvarsdepartementet/RS, MFI
Socialdepartementet/FST ÄFG
Finansdepartementet/BA, OFA ESA
Näringsdepartementet/N MK, LB RTL
Kulturdepartementet/KO, CSM, RS
Infrastrukturdepartementet/D
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Post och- telestyrelsen
Myndigheten för press, radio och tv
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB
Sveriges Radio AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Teracom AB
revisorerna
2 (8)

Bilaga

Medelsvillkor för 2020–2025 avseende Sveriges Television AB
Medelstilldelning

Prop. 2018/19:136, bet. 2019/20:KrU2, rskr. 2019/20:20.
Medelsanvisning

2020
2021
2022
2023
2024
2025

5 041 200 000
5 142 000 000
5 244 900 000
5 349 800 000
5 456 800 000
5 565 900 000

Medlen utbetalas från public service-kontot i Riksgäldskontoret.
Medlen på public service-kontot förvaltas av Kammarkollegiet och betalas ut
månadsvis till Sveriges Television AB (SVT) enligt förordningen (2018:1897)
om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.
Villkor

Medelstilldelningen ska förenas med följande medelsvillkor som gäller från
och med den 1 januari 2020 och till och med den 31 december 2025.
Ekonomiska förutsättningar

1

SVT ska inom tillgängliga ekonomiska ramar göra de prioriteringar som
krävs för att uppfylla uppdraget. Verksamheten ska inom ramen för
uppdraget bedrivas rationellt. SVT ska kontinuerligt vidta åtgärder som
syftar till ökad effektivitet och produktivitet. Ett led i detta är att söka
samarbetsområden med Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR). De åtgärder som vidtas kan leda till
medelsavståenden mellan programföretagen.

2

Medlen ska användas för företagets kärnverksamhet. Kärnverksamheten
är att producera och sända tv-program till allmänheten, och att
producera och tillhandahålla tv-program till allmänheten på
programföretagens egna plattformar som finns på fritt tillgängliga och
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öppna delar av internet. Medlen ska också i förekommande fall
användas till kompletterande verksamhet, dvs. verksamhet som syftar till
att utveckla och stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna
för allmänheten att tillgodogöra sig denna.
3

Sidoverksamheter till SVT:s sändningsverksamhet ska bära sina egna
kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i
förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.
Sidoverksamheter ska redovisas som egna resultatområden. Det ska
finnas en resultaträkning och, om god redovisningssed så kräver, en
balansräkning för dessa verksamheter. Redovisningen ska ingå som en
del av årsredovisningen som granskas av bolagets revisorer.

4

SVT ska tillsammans med SR och UR avstå medel för Sveriges Radio
Förvaltnings AB:s kostnader enligt avtal mellan programföretagen. I
avtalet ska även eventuella medelsavståenden mellan programföretagen
som följer av punkt 1 redovisas.

5

SVT ska betala SVT:s och UR:s sammanlagda distributionskostnader i
enlighet med avtal mellan bolagen.

Verksamhet

6

SVT:s sändningar riktade till Sverige ska kunna tas emot av allmänheten
utan villkor om särskild betalning.

7

SVT ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och
distributionsteknik för tv. För att nå tittarna är det nödvändigt att
kärnverksamheten distribueras på olika plattformar. Vid distribution på
internet bör de egna plattformarna vara prioriterade.

8

Utbudet ska utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan
tillgodogöra sig tjänsterna och programmen. SVT bör iaktta försiktighet
när det gäller satsningar på oprövad teknik eller teknik som inte alla
tittare har tillgång till.

9

SVT ska ha öppna och tydliga riktlinjer om hur företaget förhåller sig till
distribution på plattformar som inte är SVT:s egna.

10 SVT får bedriva sändningar med syfte att nå allmänheten i Finland och
övriga världen. Till den del sändningarna görs tillgängliga utanför
Sverige ska verksamheten bära sina egna kostnader.
11 SVT ska särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och
kompletterande verksamhet och upprätthålla en god balans i
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omfattningen mellan dessa. Den kompletterande verksamheten ska utgå
från och ha en tydlig koppling till kärnverksamheten.
Sidoverksamheter ska inte ges en sådan omfattning eller vara av sådan
karaktär att de kan riskera att inkräkta på kärnverksamheten eller skada
förtroendet för radio och tv i allmänhetens tjänst.
12 Överenskommelser mellan SR, SVT och UR rörande insatser på
minoritetsspråk och teckenspråk samt för personer med
funktionsnedsättning ska sändas till regeringen (Kulturdepartementet)
och Myndigheten för press, radio och tv innan verksamhetsåret börjar.
Förhandsprövning

13 Nya tjänster av större betydelse eller väsentliga ändringar i befintliga
tjänster inom ramen för den kompletterande verksamheten som SVT
vill lansera ska anmälas till regeringen för godkännande. Anmälan ska
även sändas till Myndigheten för press, radio och tv. Anmälan ska vara
utförlig och tydlig. Den ska så långt det är möjligt utformas för att
kunna utgöra underlag för ett öppet remissförfarande.
Anmälan ska innehålla
− en utförlig beskrivning och motivering av tjänsten som utgår från
tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i
allmänhetens tjänst,
− en redogörelse för vad tjänsten tillför i relation till existerande egna
respektive andras tjänster,
− en beskrivning av hur tjänsten påverkar övrig verksamhet, bl.a. med
avseende på ekonomiska konsekvenser,
− en redogörelse för målgrupp och förväntad användning bland
befolkningen,
− uppgifter om planerad lansering och expansion,
− en bedömning av tjänstens marknadspåverkan, t.ex. med avseende
på vilka aktörer som påverkas och hur, och
− en kortfattad sammanfattning av ovanstående.
Anmälan till förhandsprövning behöver inte göras om verksamheten
pågår i högst 12 månader, och
−
−

om tjänsten är begränsad geografiskt eller i fråga om publik, eller
om avsikten med tjänsten är att få erfarenheter av och kunskap om
en ny teknik eller innovativ tjänst.
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Om en tjänst inte godkänns ska företaget upphöra att erbjuda tjänsten.
Organisation

14 SVT ska ha en decentraliserad organisation som skapar goda
förutsättningar för självständigt beslutsfattande på regional och lokal
nivå. Den lokala och regionala organisationen ska ges tillräckliga resurser
för att effektivt kunna spegla respektive områdes särprägel och egenart.
Organisationen ska utformas med syfte att möjliggöra hög närvaro av
personer ute i landet med kunskap om och förankring i de olika
regionerna.
15 Den andel av allmänproduktionen i SVT:s rikssändningar som
produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent.
16 SVT:s nyhetsverksamhet ska bedrivas så att de olika självständiga
nyhetsredaktionerna inom företaget oberoende av varandra kan fatta
beslut med skilda perspektiv.
17 SVT ska i sin nyhetsverksamhet ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers
konkurrensförutsättningar, i syfte att värna en mångfald av perspektiv på
en livskraftig mediemarknad.
18 Programverksamhet för teckenspråkiga ska bedrivas i en teckenspråkig
miljö. Det innebär att arbetsplatsen ska vara tvåspråkig (svenskt
teckenspråk och svenska).
19 SVT ska bidra till att stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela
landet. SVT ska i dialog med externa produktionsbolag säkerställa att
företagets organisation för inköp och beställning av extern produktion
präglas av tydlighet.
20 SVT ska fördjupa sitt samarbete med UR när det gäller fördelning och
placering av sändningstid för UR:s program så att de får ett brett
genomslag. Om oenighet uppstår mellan företagen ska frågan avgöras av
en skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
21 Staten får, om SVT:s sändningstillstånd upphör, inlösa byggnader,
inredning och utrustning samt övriga inventarier och installationer som
tillhör SVT. Kan överenskommelse inte träffas om lösenbeloppet, ska
detta bestämmas av tre värderingsmän som utses enligt lagen (1999:116)
om skiljeförfarande. SVT ska medverka till att företag som staten
bestämmer utan särskilt vederlag får överta de lokaler som SVT förhyrt.
SVT medger att personal anställd för programverksamheten får övergå
till anställning i sådant företag senast när tillståndet upphör att gälla.
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Redovisning och revision

22 SVT ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget i allmänhetens
tjänst fullgjorts enligt villkor i sändningstillstånd, medelsvillkor och
andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tvlagen (2010:696). Redovisningen ska ges in till regeringen
(Kulturdepartementet) och Myndigheten för press, radio och tv senast
den 1 mars varje år.
SVT ska redovisa samtliga verksamhets- och programområden och hur
det säkerställts att all verksamhet uppfyller de krav som ställs på
företaget i sändningstillstånd och medelsvillkor.
Den programverksamhet på internet som SVT vill ska tillgodoräknas vid
uppfyllandet av uppdraget ska redovisas tydligt och utförligt.
SVT ska redovisa och kommentera hur uppdraget fullgjorts med
avseende på bl.a. volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som visar
effektivitet och produktivitet. Samarbets- och effektiviseringsåtgärder
ska rapporteras i redovisningen.
SVT ska särskilt redogöra för företagets intäkter vid sidan av
avgiftsmedel. I den redovisningen ska ingå:
−

−
−
−

vilka evenemang som sponsrats, hur många sändningar som
sponsrats och med vilket belopp sponsringsbidrag totalt har
mottagits,
vilka kommersiella samarbeten som företaget har deltagit i och vilka
intäkter de har genererat, med förtydligande exempel,
hur företaget har säkerställt sitt oberoende vid kommersiella
samarbeten och vid indirekt sponsring, och
eventuella sidoverksamheter som företaget har bedrivit.

SVT ska redovisa hur företaget arbetar för att tillämpa riktlinjerna om
distribution på plattformar som inte är företagets egna. Riktlinjerna ska
bifogas till redovisningen.
SVT ska redovisa omfattningen av och formerna för företagets
engagemang för utvecklingen av svensk filmproduktion. SVT ska även
återkommande redogöra för filmbranschen i vilken utsträckning
företaget avser att satsa på svensk filmproduktion.
SVT ska redogöra för vilka nya programtjänster eller andra tjänster av
större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den
kompletterande verksamheten som har lanserats under året. Detta gäller
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oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande enligt punkt 13 eller
inte. För de tjänster som har lanserats på försök ska det anges hur lång
försökstid som har planerats för dessa.
23 Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över tid.
Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av den totala
sändningstiden, när olika programtyper sänds samt resursförbrukningen
för respektive kategori. Redovisningen ska även avse omfattningen av
tittandet och publikens reaktioner samt företagets planer för kommande
år.
24 SR, SVT och UR ska i samverkan fortsatt utveckla sin redovisning med
inriktning på att så långt som möjligt åstadkomma en gemensam
redovisningsform som kan tillämpas i den årliga redovisningen. I arbetet
ska ingå att definiera och operationalisera centrala begrepp i tillståndsoch medelsvillkoren, ta fram konkreta uppföljningsbara resultatmått
baserade på dessa och att utveckla arbetet med att mäta och redovisa
olika indikatorer på kvaliteten och särarten i programutbudet.
Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig information om
uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av verksamheten.
Programföretagen ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig
diskussion om verksamheten.
25 SVT ska säkerställa att företagets revisorer ges möjlighet att granska
företagets redovisning enligt punkt 22 och, i förekommande fall,
särredovisningar av uppdrag i särskilda regeringsbeslut. Utlåtande över
dessa granskningar ska ske i särskilda revisorsintyg som tillställs
regeringen (Kulturdepartementet).
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