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Handikappförbundens yttrande över 
rapport från Myndigheten för radio och tv om 
sändningsutrymme för marksänd tv under 
tillståndsperioden 2014-2020 
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 38 
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Alla innevånare oavsett funktionsförmåga ska utan extra kostnader 
kunna ta emot Public Service kanaler inklusive 
tillgänglighetsfunktioner. Det är nödvändigt för beredskap och 
säkerhet, men även en förutsättning för mänskliga rättigheter. Vi 
hänvisar också till remissvar från januari 20131 på myndighetens 
rapport om täckningskravet i marknätet. 

Handikappförbunden anser att det behövs en heltäckande översyn av 
distribution av tv i samband med den så kallade konvergensen ur 
medborgarens / konsumentens (oavsett funktionsförmåga) perspektiv. I 
enlighet med International Telecom Union ITU:s rekommendation2 ska 
staten säkerställa tillräckligt utrymme för tillgänglighet. 
"As the global manager of the radio frequency spectrum, ITU is actively encouraging its 193 
Member State s to ensure that sufficient spectrum is allocated to support services promoting 
accessibility for persons with disabilities." 

Synpunkter på valda delar av rapporten 

3.3.6 Säkerhet och beredskapskrav 

Det är viktigt att sändningsutrymmet används så att varningar kan gå ut 
till medborgare med garanterad tillgänglighet. Det saknas en analys av 
hur distributionen av tillgänglighetsfunktioner ska säkerställas oavsett hur 
mottagning sker så att kraven på säkerhet och beredskap inte riskeras. 

1 http ://www.hso.se/ intressepol itikJRemisser/Remissvar-20 131 

2 Pressmeddelande http://HWlI'.itu.intlnetl press office I press releases 12011 lSJ . O,\PX 
Fler referenser till ITU http://www.itu .int/net/pressoffice/press releasesl?O 12/92.aspx 
http:// w.vw.itu.int/osg/7billion/article-dec02.htm I 
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Kapitel 5 Marknaden för rörlig bild 

En majoritet av hushållen har analog mottagning idag. Det saknas en 
analys av orsakerna ur konsumentperspektivet. En vanlig förklaring torde 
vara att personer som bor i flerfamiljshus och radhus som redan betalar 
licensavgift för public service, inte vill betala extra för digital distribution. 
Politiska beslut i samband med" digitaltv" övergången gör att kabeltv
operatörer omvandlar digital signal till analog till hushåll som inte betalar 
abonnemangsavgift. Konusmenten måste alltså betala för" digitaltv" även 
om man inte vill se på annat än public service. Utan digital signal fungerar 
inte tvutrustningens elektroniska programguide, dvbtext etc som skulle 
underlätta för många konsumenter med nedsatt funktionsförmåga. 

Den stora andelen hushåll med analog mottagning försämrar alltså 
förutsättningar fÖr tillgänglighetsfunktionalitet och interoperabilitet. I 
samband med konvergensen riskerar Sverige att halka efter andra länder 
som enklare kan lösa spridning av second screen lösningar medmera. 

9.3 Konsumenternas intressen 

Staten ska garantera sändningsutrymme för tillgänglighetsfunktioner för 
konsumenter med nedsatt funktionsförmåga. Marknadsintressenter 
brukar hävda att till exempel teckenspråkstolkning tar för mycket 
utrymme. Demokratiska värden, säkerhets- och beredskapskrav måste 
säkerställas i fördelningen av utrymmet. 

I rapporten finns inget som tyder på att organisationer som företräder 
konsumenter har kontaktats. De konsumenter som drabbas mest av att 
köpa nya apparater igen är troligen de som har sämst ekonomiska 
förutsättningar. Personer med funktionsnedsättning har genomsnittligt 
sämre ekonomi. Att ge lång tid för att köpa utrustning torde vara 
nödvändigt. Men de apparater som konsumenterna tvingades köpa i 
samband med den så kallade" digitaltv" övergången gav dem inte tillgång 
till de funktioner som andra länder har till exempel dvb text mm. Det är 
viktigt att säkerställa att ny utrustning omfattar funktioner för 
tillgänglighet. Ett första steg att lösa detta är att se till att hushållen får 
digital mottagning av public service utan att betala extra. Nästa steg 
handlar om svenskt engagemang i internationell standardisering3. 

Vänliga hälsningar 

~~~~~ 
Ordförande 
Handikappförbunden 

3 Se remissvar på EU:s grönbok om konvergens & connected tv ijuli 

http://www.hso.se/intressepolitik/Remisser/Remissvar-20 13/ 
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