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Yttrande över förslag till föreskrifter om taltidningar och
mottagarutrustning
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Remissen från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) innehåller förslag till nya föreskrifter om
taltidningar och mottagarutrustning. Föreskrifterna avses vara ett komplement till en ny förordning
(2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning som trädde i kraft den 1 mars 2013 och som
behandlades i promemorian En ny taltidningsverksamhet (Ds 2012:12), se Regelrådets yttrande den
13 juni 2012 i ärende N2008:05/2012/159. De nu föreslagna föreskrifterna omfattar regler om hantering
av taltidningsstödet samt vilka uppgifter berörda tidningsföretag behöver lämna för att produktion och
distribution ska fungera såsom ansökan om taltidningsstöd, redovisning av kostnader för
taltidningsverksamhet och uppgifter om abonnenthantering. Av föreskrifterna framgår vidare att berörda
företag ska leverera ett digitalt underlag på det sätt, vid den tidpunkt och på den plats som MTM
anvisar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
MTM uppskattar att cirka 66 företag under år 2012 hade taltidningsstöd för sammanlagt 99 tidningar.
I konsekvensutredningen uppskattas tidsåtgången för att upprätta en ansökan om taltidningsstöd till
5 timmar och till en kostnad om 400 kr per timme. Det saknas dock en beskrivning av administrativa
kostnader som kan uppstå för berörda företag avseende rapportering av uppgifter om kostnader för
taltidningsverksamhet och kostnader för abonnenthantering. I avsaknad av en sådan beskrivning kan
inte Regelrådet bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen har valts. Regelrådet
avstyrker därför förslaget.
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Konsekvensutredningen
I konsekvensutredningen finns en beskrivning av bakgrunden till och syftet med förslaget. Utöver vad
som angetts ovan under de administrativa kostnaderna saknas vidare en närmare bedömning av hur
förslaget kan komma att påverka berörda företag vad avser övriga kostnader såsom införskaffande av
ny teknisk utrustning. Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen inte de krav som
följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 3 april 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Annika Andebark.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Karin Lindell
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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