Regeringsbeslut

2016-12-20
Ku2016/02488/MF

Kulturdepartementet

Sveriges Television AB
105 10 Stockholm

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med
funktionsnedsättning avseende Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB
1 bilaga

Regeringens beslut

Regeringen beslutar villkor som ska gälla som krav på tillgänglighet till tvsändningar för personer med funktionsnedsättning under perioden 2017–
2019 för Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB
(UR), i enlighet med bilagan.
På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Jon Dunås

Likalydande till Sveriges
Utbildningsradio AB

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se
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Kopia till
Justitiedepartementet/L6
Socialdepartementet/ÄFG
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/D
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för press, radio och tv
Handikappförbunden
Lika Unika
revisorerna
Sveriges Radio AB
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Bilaga
Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med
funktionsnedsättning

SVT och UR ska under perioden den 1 januari 2017–den 31 december 2019
tillgängliggöra program genom textning, teckenspråkstolkning, uppläst text
och syntolkning enligt följande.
Kravens omfattning
Omfattning av skyldighet att tillgängliggöra sändningar
procent av sändningstiden för tv-sändningar på svenska
Nivå

Textning av
icke
direktsända
program

Textning av
direktsända
program

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Nivå 1
1 januari 2017–
31 december
2017

100

65

3

3

Nivå 2
1 januari 2018–
31 december
2018

100

65

3,5

3,5

Nivå 3
1 januari 2019–
31 december
2019

100

70

4

4

Omfattningen avser SVT:s respektive UR:s samlade programutbud i SVT:s
samtliga programtjänster som sänds i marknätet, via satellit och genom
tråd. Fördelningen av tillgängliggörandet mellan olika programtjänster får
avgöras av SVT respektive UR efter diskussion med berörda
brukarorganisationer och med beaktande av aktuella målgruppers behov,
bland annat när det gäller vilka program som tillgängliggörs. Samtliga
tillgänglighetstjänster ska hålla hög kvalitet och användbarhet, vilket ska
utvärderas årligen av programföretagen.
Skyldigheten omfattar inte beställ-tv. Dock kan visst tillgodoräknande få ske,
se nedan under Tillgodoräknande av beställ-tv.
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Skyldigheten att tillgängliggöra program genom textning ska uppfyllas genom
textning av förinspelade och direktsända tv-program på svenska. SVT och
UR ska särskilt eftersträva en ökad kvalitet i textningen av direktsända
program.
Skyldigheten att tillgängliggöra program genom teckenspråkstolkning ska
uppfyllas genom tolkning av program för den breda allmänheten.
Utöver vad som framgår ovan ska tjänsten uppläst text erbjudas i alla ickedirektsända program med översättningstext i SVT:s samtliga programtjänster
och i utbudet av UR:s program i SVT:s programtjänster. SVT och UR ska
ägna särskild uppmärksamhet åt tjänstens kvalitet och användbarhet utifrån
ett brukarperspektiv. Arbetet ska vara systematiskt och regelbundet samt
dokumenteras och redovisas enligt vad som anges nedan.
SVT:s programtjänster och utbudet av UR:s program i SVT:s
programtjänster ska tillgängliggöras genom samtliga tillgänglighetstjänster i
såväl marknätet som via satellit och genom tråd om tekniska förutsättningar
för distribution av tillgänglighetstjänsten finns.
Teckenspråkstolkning och syntolkning som tillhandahålls genom sändning
över internet samtidigt som ett tv-program sänds linjärt i en programtjänst
får tillgodoräknas som ett tillgängliggörande.
Syntolkning eller uppläst text som tillhandahålls genom ett ljudspår i en
separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta samtidigt som ett tv-program
sänds linjärt i en programtjänst får tillgodoräknas som ett tillgängliggörande.
Tillgodoräknande av beställ-tv

I fråga om program som har sänts med eller utan tillgänglighetsteknik i
marknätet, via satellit eller genom tråd i programtjänster under den aktuella
redovisningsperioden, och som också har gjorts tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning i beställ-tv under perioden, får ett tillhandahållande i
beställ-tv tillgodoräknas till viss del för att uppfylla kravet på att
tillgängliggöra sändningar i marknätet, via satellit eller genom tråd.
Tillgodoräknandet får inte överstiga 30 procent av den sändningstid som ska
tillgängliggöras enligt respektive nivå. Möjligheten till tillgodoräknande gäller
endast i fråga om tillgängliggörande genom teckenspråkstolkning och
syntolkning.
Information

SVT och UR ska eftersträva att brukare får fullgod och tillgänglig
information om vilka program som tillgängliggörs genom olika tjänster.
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Dialog med brukarorganisationer

SVT och UR ska ha en systematisk och regelbunden dialog med berörda
brukarorganisationer. Dialogen ska dokumenteras och bl.a. syfta till att
utveckla kvaliteten och användbarheten hos tillgänglighetstjänsterna ur ett
brukarperspektiv.
Överenskommelser om fördelning av ansvar

SVT och UR får komma överens om hur ansvaret för olika slags insatser
enligt detta beslut ska fördelas. Då gäller omfattningen av skyldigheten att
tillgängliggöra tv-program SVT:s och UR:s sammanlagda programutbud.
Redovisning av kraven

SVT och UR ska årligen lämna in en redovisning av hur kraven enligt detta
beslut har uppfyllts. Redovisningen ska lämnas in till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) och Myndigheten för press, radio och tv senast den
1 mars året efter det år som redovisningen avser. I redovisningen ska lämnas
redogörelser för utvecklingen av tjänsternas kvalitet och användbarhet. Även
dialogen med berörda brukarorganisationer och hur dialogen med
brukarorganisationerna har bidragit till utvecklingen ska redovisas.
Eventuella överenskommelser mellan företagen om fördelning av ansvaret
för olika insatser ska också redovisas. Om SVT och UR bedömer att det
saknas tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra program genom en viss
teknik på en viss plattform ska detta anges i samband med den årliga
redovisningen.
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