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Information
För programföretag vars programtjänst har en tittartidsandel som understiger en procent gäller en
generell skyldighet att främja tillgängligheten till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning. Främjandet ska ske genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller
liknande teknik. Användning av tekniken uppläst text för program på andra språk än svenska med
svensk översättningstext, godkänns också som ett främjande. Programföretagen avgör själva vilken
eller vilka av teknikerna som ska användas.

En redovisning per programtjänst

Om ni ska redovisa tillgängliggörande av flera programtjänster måste ni använda en redovisningsblankett för
varje programtjänst.

Beställ-tv

Skyldigheten att tillgängliggöra tv-program omfattar endast tv-sändningar, inte beställ-tv. Med beställ-tv avses
en särskild tjänst där tittaren själv väljer vad han eller hon vill se ur en katalog med program som programföretaget har valt ut, till exempel SVT Play. Tillgängliggörande av program i beställ-tv får tillgodoräknas under
förutsättning att programmet även har sänts, med eller utan tillgänglighetsteknik, i marknätet, via satellit eller
genom tråd under den aktuella redovisningsperioden.
Ett sådant tillhandahållande i beställ-tv får dock endast tillgodoräknas under förutsättning att ett tillgängliggörande till någon del även sker linjärt i marknätet, via satellit eller genom tråd.
Exempel: Ni har tillgängliggjort en timme genom textning i ett kabelnät. Ni har även tillgängliggjort en timme i er beställ-tv-tjänst.
Ni får då tillgodoräkna er timmen i beställ-tv om den även har sänts linjärt under perioden.

Reklam och andra annonser

Reklam och andra annonser omfattas inte av skyldigheten och ska inte heller räknas med vid bedömningen av
om programföretaget har uppfyllt sina skyldigheter. De ska därför inte räknas in i antalet sändningstimmar
i redovisningen.

Sista redovisningsdag

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

Särskild avgift

Sedan den 1 december 2020 får en leverantör av en medietjänst som inte följer ett beslut om skyldighet att
utforma tv-sändningar på ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning åläggas att betala en särskild avgift. Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska
det särskilt beaktas om överträdelsen berott på en omständighet som leverantören varken förutsåg eller borde
ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller vad leverantören gjort för att undvika överträdelsen. Avgiften
tillfaller staten (17 kap. 5 a § radio- och tv-lagen).

Publicering

Resultatet av myndighetens uppföljning av tillgänglighetsarbetet kommer att publiceras på myndighetens
webbplats, www.mprt.se.

Kontaktuppgifter

Ni kan kontakta oss på telefon 08-580 070 00 eller via e-post registrator@mprt.se.
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1. Leverantör av medietjänst med generella skyldigheter
Vi har inte sänt tv-program på svenska
under perioden (fyll endast i punkt 1/
kontaktuppgifter, resten av blanketten
behöver inte fyllas i).

Vi har inte sänt tv-program över huvud
taget under perioden (fyll endast i punkt
1/kontaktuppgifter, resten av blanketten
behöver inte fyllas i).

Namn på leverantören

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

Person-/organisationsnummer

Namn på programtjänsten (en (1) programtjänst per redovisningsblankett)

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Direktnummer

E-post

2. Sändningstimmar på svenska
Det totala antalet sändningstimmar på svenska (inte beställ-tv) under den aktuella perioden

I marknätet

Via satellit

Icke direktsända (förinspelade) tv-program

Direktsända tv-program

Totala antalet sändningstimmar på svenska

1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.

Det totala antalet sändningstimmar på svenska (inte beställ-tv) på alla tre plattformar

Genom tråd1

Totalt

3. Tillgängliggjorda timmar - program på svenska
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)

I marknätet

Via satellit

Genom tråd1

Beställ-tv2

Totalt

Textning av icke direktsända (förinspelade) program

Textning av direktsända program

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Liknande teknik (se nedan)

Totala antalet tillgängliggjorda timmar på svenska
1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.
2) Se punkt 7 och informationen på blankettens första sida.
Om liknande teknik använts för att främja tillgängligheten till tv-sändningar på svenska under den aktuella perioden, beskrivs arbetet här.

4. Tillgängliggjorda timmar genom tekniken uppläst text - program på svenska eller med svensk
översättningstext
(Ange antalet timmar under den aktuella perioden)

I marknätet

Via satellit

Genom tråd1

Beställ-tv2

Totalt

Uppläst text
1) Med tråd avses sändningar via kabel, ip-tv-nät och internet.
2) Se punkt 7 och informationen på blankettens första sida.

5. Tillgängliggjorda timmar genom ett ljudspår i separat enhet
Om ni har tillhandahållit syntolkning eller uppläst text genom ett ljudspår i en separat enhet ‒ såsom mobiltelefon eller läsplatta ‒ samtidigt som ett tv-program
sänts linjärt, beskrivs arbetet här. Ange typ av enhet, vilken teknik som använts (syntolkning eller uppläst text) samt i vilken omfattning detta har skett.

6. Förteckning över program som tillgängliggjorts i era tv-sändningar
Ange de sända program som tillgängliggjorts i marknätet, via satellit och/eller genom tråd under perioden. Skriv även vilken teknik som använts och när
tillgängliggörandet skett. Bifoga gärna en extra bilaga om utrymmet i rutan inte räcker till.

7. Förteckning över program som tillgängliggjorts genom beställ-tv
Ange de program som tillgängliggjorts genom beställ-tv under perioden. Skriv programmets namn och längd, namnet på beställ-tv-tjänsten som programmet tillhandahållits i och på vilket sätt programmet tillgängliggjorts (till exempel genom textning av ett förinspelat program). Observera att programmet även måste ha sänts linjärt,
med eller utan tillgänglighetsteknik i marknätet, via satellit eller genom tråd under perioden för att få tillgodoräknas.

8. Information om tillgänglighetsarbetet, kontakter med användargrupper etc.
Redogör för hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits under året, vilka kontakter som har tagits med representanter för användargrupperna,
hur ni avser att stärka tillgängligheten till tv-program och hur planen för tillgänglighetsarbetet ser ut framåt.
En redogörelse av ovannämnda information lämnas här.

9. Om något tillgängliggörande av tv-program inte skett
Om ni inte har tillgängliggjort några tv-sändningar på svenska under den aktuella perioden anges orsakerna till detta här.

