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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-04-01

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne
Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Ändringar i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Enligt en lagrådsremiss den 26 mars 2009 (Kulturdepartementet) har
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1.

lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och
TV i allmänhetens tjänst,

2.

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000),

3.

lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Kirsten Glansberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i bl.a. lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. En ändring utgörs av att
gruppen innehavare av TV-mottagare, som oavsett antalet mottagare
ska betala en enda radio- och TV-avgift, utökas. En mindre ändring
är att benämningen TV-avgift byts ut mot radio- och TV-avgift.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst

3§

I paragrafen föreslås, förutom den s.k. hushållsavgiftsregeln, en ny
avgiftsregel för statliga myndigheter och avgiftsskyldiga. Regeln
innebär att endast en avgift ska betalas för samtliga TV-mottagare
som innehas av statliga myndigheter och andra avgiftsskyldiga.
Motsvarande gäller avgift för TV-mottagare avsedda att användas av
vårdtagare på sjukhus, vårdanstalt eller liknande inrättning. Av författningskommentaren framgår att den sistnämnda bestämmelsen
innebär att ett landsting eller en kommun som har flera vårdinrättningar endast ska betala en enda TV-avgift för samtliga TV-mottagare som landstinget eller kommunen innehar och som används av
vårdtagarna. Bestämmelsen synes anknyta till vårdgivaren och
avsikten vara att en och samma vårdgivare ska betala en enda avgift
för samtliga TV-mottagare oavsett på vilken vårdinrättning de finns
förutsatt att de är avsedda att användas av dem som får vård.
Paragrafen skulle i sådant fall kunna förtydligas enligt följande:
En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV-mottagare
1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,
2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar, eller
3. som finns tillgängliga hos en vårdgivare och som är avsedda att
användas av dem som får vård på vårdgivarens sjukhus, vårdanstalt
eller inrättning av liknande slag.
6§

Det sista ledet i paragrafen, som ska utgöra punkt 4, bör ges följande
lydelse:

4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att
förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige.
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11 §

Även juridiska personer kan vara avgiftsskyldiga. Det är därför inte
lämpligt att i första stycket relatera till hans eller hennes avgiftspliktiga innehav. Stycket bör i stället formuleras på följande sätt:

Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har
anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har
kommit in till RIKAB.
Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

