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Yttrande över promemorian Återkallelse av sändningstillstånd med 

hänsyn till Sveriges säkerhet (Ds 2022:20) Ert diarienummer 

Ku2022/01405 

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för yttrandefrihet, mångfald och 

tillgänglighet inom press, radio och tv samt att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet. 

MPRT:s yttrande avgränsas till de delar av promemorian som rör myndighetens uppdrag. 

2 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet  

 

MPRT tillstyrker förslagen i 2.5, 2.6 och 2.7 och delar bedömningarna i 2.5 och 2.6.   

 

Grundlagarna ska skydda vår demokrati och vara ett skydd för enskilda i förhållande till statsmakterna. 

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen är således var och en – gentemot det allmänna – tillförsäkrad rätt att i 

bland annat ljudradio och tv offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i 

vilket ämne som helst.  

Om radio- eller tv-sändningar används på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet, finns det skäl att kunna 

ingripa. En förändrad lagstiftning bör innebära ett så litet ingrepp i yttrandefriheten som möjligt. Rimligen 

bör de tillstånd som meddelats av MPRT enligt radio- och tv-lagen (2010:696) kunna återkallas med 

hänsyn till Sveriges säkerhet. Det är dock av stor vikt att tillämpningen av en sådan reglering sker 

restriktivt. MPRT vill i sammanhanget framföra att myndigheten bedömer att radio- och tv-lagen inte ger 

utrymme att återkalla ett tillfälligt tillstånd att sända radio (11 kap. 1 § radio- och tv-lagen) i andra fall än 

på begäran av tillståndshavaren. 

Något krav på tillstånd för sändningar genom tråd och satellit finns inte. Därför kommer inte den 

föreslagna regleringen att gälla dessa sändningar, vilket bör framhållas. MPRT noterar att inte heller 

förordnade lokala kabelsändarorganisationer kommer att omfattas av den föreslagna regleringen.  
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3 Återkallelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv vid 

yttrandefrihetsbrott  

 

MPRT tillstyrker förslagen och delar bedömningen. 

4 Sändningsavgift ska inte återbetalas vid återkallelse 

 

MPRT tillstyrker förslaget.  

5 Ändringar i tillståndsgivningen för ljudradio   

 

MPRT tillstyrker förslagen och delar bedömningen.   

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt (Ku 

2021/01993). I ett utkast till redovisning av uppdraget föreslår MPRT att analoga kommersiella tillstånd 

ska fördelas efter ett urvalsförfarande baserat på det förfarande som idag gäller för digital kommersiell 

radio och marksänd tv. Eftersom AM-sändningar omfattas av radio- och tv-lagens bestämmelser om 

analog kommersiell radio omfattas dessa av förslaget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 

(Kulturdepartementet) senast den 21 december 2022.  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson. Juristen Ulrika Stridbeck har 

varit föredragande. Enhetschefen Kajsa Rohdin och juristen Ola Vigström har deltagit i den slutliga 

beredningen.  

Charlotte Ingvar-Nilsson 


