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Betänkandet SOU 2012:59 Nya villkor för 
public service 

Sammanfattning 
MSB anser att det är viktigt att befintliga villkor på programbolagen avseende 
säkerhet och beredskap även inkluderas i nya sändningstillstånd. 

MSB vill särskilt understryka betydelsen av bibehållen robusthet och 
redundans vid en framtida övergång från FM till digitalradio. 

MSB anser det också angeläget att framhäva programbolagens viktiga roll som 
aktörer i varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA). 

Villkor om beredskap och säkerhet 
Erfarenheter från tidigare kriser visar att hot och osäkerhet skapar en snabbt 
växande efterfrågan på information. Att allmänheten kan nås av 
varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation kan vara av 
avgörande betydelse för hur människor klarar av att hantera olika typer av 
kriser. Det är viktigt att programbolagen även fortsättningsvis arbetar med att 
upprätthålla hög säkerhet för produktion och distribution så att verksamheten 
kan fortsätta även under svåra påfrestningar. 

MSB anser därför att det är viktigt att följande befintliga villkor på 
programbolagen även inkluderas i nya sändningstillstånd: SR 18, 24-25 §; SVT 
16, 22-23 §; UR 20-21 §.  

Villkoren innebär bland annat följande för programbolagen: 

• Kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en 
myndighet begär det. 

• Upprätthålla hög säkerhet för produktion och distribution. Att 
sändningarna sker med så god säkerhet att eventuella sändningsavbrott 
blir så korta som möjligt. Att höga krav ställs på de leverantörer som 
anlitas för programinsamling och distribution av egensändningar. 



 

 

• Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser analysera och värdera 
sändningsverksamheten så att avbrott som långt som möjligt kan 
undvikas. Analyserna ska resultera i beredskapsplaner. 

Digitalradio 
MSB anser att det är av yttersta vikt att den nivå av säkerhet och beredskap 
som finns i dagens analoga radiodistribution ska vara minst lika hög i framtida 
marksänd digitalradio.  

MSB anser att man redan i första fasen av utbyggnaden av digitalradio bör ta 
hänsyn till höga krav på säkerhet och beredskap eftersom det kan bli svårt och 
kostsamt att utöka säkerheten i ett senare skede.  

MSB delar också utredningens uppfattning att det är viktigt ur 
beredskapssynpunkt att något nät hela tiden har en täckning på 99,8 procent 
(kap. 11.9.1, s.401-402). Detta möjliggör att det finns ett sätt att nå lyssnarna 
med VMA. 

MSB delar också utredningens uppfattning om att det är viktigt att alla som 
berörs av övergången informeras på ett bra sätt (kap. 11.10.1) särskilt med 
avseende på lyssnarnas möjlighet att ta emot VMA. Här finns lärdomar att 
hämta från övergången till digital-tv. 

MSB välkomnar också utredningens förslag att ge Myndigheten för radio och tv 
och PTS i uppdrag att presentera en lösning för närradions fortsatta 
sändningar (kap. 11.10.2). Ett mångsidigt medielandskap är viktigt ur ett 
demokratiskt perspektiv men också i händelse av kris då olika aktörer kan 
komplettera varandra. 

Public service och VMA 
Radio och tv fyller en viktig funktion i samhället. Både när det gäller 
förmedling av nyheter och samhällsinformation men också för spridning av 
meddelanden till allmänheten i samband med olyckor och kriser.1 I 
propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle slår 
regeringen fast att radio och television är de bästa kanalerna för att varna och 
informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. 

Utredningen nämner att SR och SVT har villkor att sända meddelanden av vikt 
för allmänheten när en myndighet ber om det. MSB anser det viktigt att 
poängtera att SVT, SR och UR ingår i varnings- och informationssystemet 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). 

VMA har tillkommit för att samhällets räddningsorgan snabbare ska kunna nå 
allmänheten med varningar och information. VMA-systemet utgörs dels av 

                                                           
1 MSB har bland annat i samband med Styrel-planeringen exemplifierat 
verksamheter som har betydelse för samhällets funktionalitet med radio och tv. 
Styrel – inriktning för prioritering av elanvändare, MSB 2009-3054 



 

 

utomhuslarm, dels av upplästa meddelanden i radio och textremsor i TV. VMA 
regleras genom överenskommelser mellan MSB och medieföretagen.  

SR har dessutom en central roll i systemet i och med att det är SR:s 
sändningsledning som tar emot meddelandet från SOS Alarm och förmedlar 
det vidare till övriga aktörer i systemet. 

Täckningskraven för SR:s och SVT:s sändningar i marknätet bidrar ytterligare 
till möjligheten att kunna nå så stor del av befolkningen som möjligt med 
information i krissituationer. 

 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Carl Lilius har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 
Cecilia Nyström, chefsjuristen Key Hedström och biträdande enhetschefen 
Lars-Göran Emanuelson deltagit. 

 
 
 
Helena Lindberg 
 
 Carl Lilius 
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