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Till  
Myndigheten för press, radio och tv 
Dnr 18/04540 
 

Föreskrifter om mediestöd måste ha tydliga tillgänglighetskrav 

Hörselskadades Riksförbund, HRF, tillvaratar intressen för Sveriges 1,5 miljoner 
hörselskadade. När det gäller villkoren för ett nytt statligt mediestöd har HRF 
under hela processen krävt att det måste ställas tydliga krav på tillgängliggörande 
för personer med funktionsnedsättning, på samma sätt som det sedan länge ställs 
tydliga krav på tillgängliggörande på andra medier med offentlig finansiering.  

Därtill har nu tillgänglighetskraven för offentligt finansierade webbplatser lagfästs, 
varför HRF ser det som stridande mot allmänna rättsprinciper om offentligt stöd 
till medier skulle ges utan tydliga tillgänglighetskrav.  

Utifrån detta anser HRF att förslaget till föreskrifter måste förtydligas/skärpas 
enligt följande: 

• Föreskriften anger att tillgängliggörande ska ske utifrån gällande standarder. 
Här måste förtydligas vilken standard som avses, att det är EN 301 549. 

• Någon form av lägsta tillgänglighetsnivå måste fastställas, en nivå som sedan 
måste höjas på förutbestämt sätt för varje nytt bidragsår. Lägstanivån måste 
innebära att en viss del av varje utgåva/sändning måste tillgängliggöras. Ett 
grundkrav måste vara att all inspelad video ska textas (se nedan). 

• Föreskriften anger att det ska ställas lägre krav om det är få anställda. Detta är en 
i digitala sammanhang många gånger helt ovidkommande referens. I stället måste 
kraven relateras till räckvidd/spridning. Att till exempel tillgängliggöra inspelat 
videomaterial genom textning är i dag en naturlig del av det journalistiska arbetet, 
se t ex Aftonbladet och Expressen där varje journalist själv textar sitt inslag.  

• När det gäller redovisningen av stödet måste visas inte bara hur handlingsplanen 
för tillgänglighet har uppfyllts, utan även hur tillgängligheten ska utvecklas/öka 
kommande år. 

• I förslaget till instruktioner för teknisk redovisning av underlag för mediestöd 
måste finnas ett avsnitt som tar upp tillgänglighetsåtgärder. 
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