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Remissvar avseende PM Återkallelse av
sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges
säkerhet, Ds 2022:20
Post – och telestyrelsen (PTS) har enligt förordningen (2007:951) med instruktion för
Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för
elektronisk kommunikation. PTS har bl.a. till uppgift att pröva frågor om tillstånd och
skyldigheter enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK).
PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande
synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

Sammanfattning
I promemorian föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn
till Sveriges säkerhet. Enligt den nya återkallelsegrunden får ett sändningstillstånd
återkallas om tillståndshavaren väsentligt brutit mot kravet på att bedriva
sändningarna så att de inte orsakar fara för Sveriges säkerhet. Sändningar anses
orsaka fara för Sveriges säkerhet om det dels är möjligt att sändningarna medför
skada för Sveriges säkerhet, dels om det föreligger en viss sannolikhet för effekten i
den meningen att det framstår som rimligt från objektiv synpunkt att förvänta denna
som en följd av sändningarna. Prövningen av om kravet överträtts på ett väsentligt
sätt ska ta sin utgångspunkt i sändningarnas innehåll. Bedömningen ska göras i ljuset
av bland annat samhällsutvecklingen och det rådande säkerhetsläget och med
beaktande av de intressen som ska skyddas. Vid prövningen kan även andra
förhållanden än själva innehållet i sändningarna ha betydelse, det kan exempelvis
handla om omständigheter kring tillståndshavaren och verksamheten i övrigt, liksom
ägarförhållanden och hur sändningsverksamheten finansieras.
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Återkallelsegrunden ska gälla för den som sänder tv, sökbar text-tv eller ljudradio
med tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv. Frågan om återkallelse ska
prövas av domstol på talan av Justitiekanslern.
I promemorian föreslås också att tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv att
sända tv eller sökbar text-tv ska kunna återkallas om ett program har innefattat ett
yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.
Därutöver föreslås att Myndigheten för press, radio och tv, i stället för regeringen, ska
ge tillstånd till vidaresändning av ljudradio.

Synpunkter
Post- och telestyrelsen har, som nämnts ovan, bl.a. till uppgift att pröva frågor om
tillstånd och skyldigheter enligt LEK. Enligt 1 kap. 1 § LEK ska vid tillämpningen av
lagen särskilt Sveriges säkerhet liksom elektroniska kommunikationers betydelse för
yttrandefrihet och informationsfrihet beaktas.
I radio- och tv-lagen (2010:696) finns bestämmelser om tillstånd att sända tv och
ljudradio. Sådana tillstånd beslutas av regeringen eller Myndigheten för press, radio
och tv.
PTS meddelar tillstånd att använda radiosändare till den som har beviljats
sändningstillstånd av Myndigheten för press, radio och tv. Om Myndigheten för press,
radio och tv återkallar ett sändningstillstånd utgör detta en grund för PTS att besluta
om återkallelse av tillståndet att använda radiosändare. I ett sådant fall finns inget
utrymme för PTS att göra någon självständig prövning av grunderna för återkallelse
av sändningstillståndet.
PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde svårt att
bedöma när den nya grunden för återkallelse av sändningstillstånd kan aktualiseras.
Därmed kan PTS i nuläget inte yttra sig om i vilken utsträckning förslaget kan komma
att påverka myndighetens verksamhetsområde.
PTS har inga synpunkter på övriga förslag i promemorian.
PTS vill slutligen påpeka vikten av att förslaget om ny grund för återkallelse av
sändningstillstånd noga övervägs för att säkerställa förutsägbarhet och
proportionalitet även på längre sikt.

Beslut
Detta yttrande har beslutats av divisionschefen Catarina Wretman efter föredragning
av juristen Anna Linde. I ärendets slutliga handläggning har även juristen Erica
Nyström deltagit.

Post- och telestyrelsen

2

