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Remissvar Ju2020/02919/L6 

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten – betänkande av 2018 års 

tryck- och yttrandefrihetskommitté, SOU 2020:45 

 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en medlemsorganisation som företräder 

intressen för Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade. HRF anser att det är av yttersta vikt 

att tillgänglighetstjänster finns med i hela sändningskedjan fram till slutanvändaren.  

Sammanfattande synpunkter från Hörselskadades Riksförbund: 

• HRF ställer sig positiva till utredningens förslag som berör hörselskadade och 

väljer därför att lämna synpunkter på förslagen i kapitel 13 Vidaresändnings-

plikt för tekniska tilläggstjänster och kapitel 15 Public service och sändningar 

via tråd.  

• HRF tillstyrker förslagen som handlar om ökade krav på tillgänglighetstjänster 

samt tekniska tilläggstjänster. 

• HRF är kritiska till förslaget att inte kommersiella kanaler ska omfattas av 

vidaresändningsplikten på samma sätt som public service. 

Tillgänglighetstjänster bör omfattas av vidaresändningsplikten 

HRF tillstyrker att alla de förslag som utredningen presenterar i kapitel 13 ska 

genomföras som föreslaget. Det är av stor vikt för personer med hörselskada att även 

tillgänglighetstjänster ska omfattas av vidaresändningsplikten. 

HRF är kritiska till det resonemang som utredningen för under rubriken ”Skyddet för 

webbsändningar” på sidan 223. Förslaget som presenteras i utredningen innebär att 

vidaresändningsplikten enbart ska omfatta innehåll från public service. Detta skapar en 

omotiverad skillnad i kraven riktade mot public service jämfört med kommersiella 

kanaler. Det är ett bakslag för mångfalden att samma regler inte gäller för samtliga 

aktörer och det finns ett starkt allmänintresse som talar för att vidaresändningsplikten 

ska gälla för samtliga programföretag. 
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Kommittén anser att en utvidgad vidaresändningsplikt skulle innebära en inskränkning 

i etableringsfriheten vilket är ett märkligt resonemang. HRF är starkt kritiska till att 

utredningen vill inskränka rätten och inte istället låta den omfatta samtliga 

programföretag. Det blir absurt att till exempel TV 4 och andra kommersiella aktörer 

åläggs att tillgängliggöra programmen via textning men att det sedan inte ställs krav på 

de aktörer som distribuerar programmen att vidaresända på ett tillgänglighetsanpassat 

sätt. 

HRF har flerårig erfarenhet av tidigare dialog med sändningsföretag som till exempel 

Com Hem och Boxer som ofta brister när det kommer till att tillgängliggöra sina 

program via bland annat textning. Ett tydligare lagkrav om ansvar för operatörer skulle 

vara ett viktigt steg i rätt riktning. 

Tydligare lagkrav för Sveriges Radio gällande transkribering 

HRF tillstyrker att alla de förslag som utredningen presenterar i kapitel 15 ska 

genomföras som föreslaget. 

HRF vill särskilt lyfta fram förändringen som föreslås under punkt 15.5.1 och punkt 

15.5.2. Utredningen föreslår att en delegationsbestämmelse införs i yttrandefrihets-

grundlagen som skulle innebära en förändring av etableringsfriheten gällande 

sändningar genom tråd. Kommitténs förslag öppnar bland annat upp för en förändring 

av lagkraven som rör Sveriges Radios uppdrag. Ändringen innebär att Sveriges Radio på 

sikt kan få i uppdrag att transkribera sina sändningar. HRF anser att en sådan 

förändring är mycket viktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Det skulle innebära ökad 

tillgänglighet till Sveriges Radios programutbud och att även personer med hörselskada 

kan ta del av det innehåll som Sveriges Radio producerar. 

  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 
 

Mattias Lundekvam 

förbundsordförande, HRF 

 

 

 


