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A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Regeringen har i propositionen Journalistik i hela landet (prop. 2017/18:154) föreslagit
en kombination av införandet av ett nytt mediestöd och ett förlängt och förstärkt presstöd.
Riksdagen har röstat i enlighet med propositionen. Presstödsnämnden vid Myndigheten
för press, radio och tv (MPRT) kommer från och med den 1 januari 2019 byta namn till
mediestödsnämnden för att spegla nämndens bredare uppdrag.
Ändringar i Presstödsförordningen (1990:524) kommer att träda i kraft den 1 januari
2019. Ändringarna innebär bl.a. en namnändring av nämnden.

Presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (som byter namn till
mediestödsnämnden) prövar ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen och
beslutar även i övrigt frågor enligt förordningen (1 kap. 2 §) och Myndigheten för press,
radio och tv får meddela föreskrifter för verkställigheten av förordningen (5 kap. 5 §).

Myndigheten avser att meddela föreskrifter om ändring i föreskrifterna om presstöd dels
för att genomföra följdjusteringar till följd av att nämnden byter namn, dels ta bort vissa
regler som inte längre är tillämpbara utifrån tidigare förordningsändringar eller redan
regleras genom förvaltningslagen och dels för att genomföra justeringar i syfte att
förtydliga vissa begrepp och dess tillämpning utifrån behov som uppkommit.

Utkast till föreskrifter om ändring av Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om
presstöd (MPRTFS 2016:1) bifogas.
Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd

I presstödsförordningen anges grunderna för när stöd kan beviljas och vilka krav som
ställs på ansökan och redovisningen av stöd. Myndigheten har sedan utfärdat
verkställighetsföreskrifter. Föreskrifterna innehåller bl.a. förtydliganden om vilka krav
som ska vara uppfyllda för stöd, hur stödet beräknas, ansökan om stöd samt redovisning
av kostnader och hur använts. Föreskrifterna innehåller inte mer uppgifter än vad som
ansetts nödvändiga för att kunna pröva ansökningar och tillämpa förordningen i övrigt.
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De nu aktuella föreskrifterna om ändring i nuvarande föreskrifter avser enbart justeringar
eller förtydliganden i några befintliga bestämmelser i föreskrifterna. Förutom
namnändring och borttagande av vissa bestämmelser som inte längre är tillämpbara eller
redan regleras på annat sätt rör det sig om vissa preciseringar av hur tidningens
stödgrundande sålda upplaga beräknas vad gäller vissa specifika delar.
Alternativet till ändrade föreskrifter är att nämnden vid sin prövning av ansökningar
utarbetar praxis.

Om inga förändrade föreskrifter kommer till stånd blir det otydligare för den sökande om
vilka krav som gäller för en ansökan och hur de tillämpas. Det kan till viss del tillgodoses
genom information i blanketter och anvisningar men minskar förutsägbarheten för en
sökande och även den rättsliga statusen för informationen i anvisningarna.
Föreskrifterna får därför anses underlätta för en sökande att få kunskap om vilka krav
som ställs och hur nämnden tillämpar dessa.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Det finns i Sverige omkring 170 prenumererade dagstidningar som ägs av såväl små som
stora företag eller organisationer. Driftsstöd beviljades 72 tidningar under 2018. Bortsett
från namnändringen avser ändringarna enbart vissa aspekter av driftsstöd. Ändringarna
avser förtydliganden eller justeringar i befintliga bestämmelser. Ändringarna beräknas ha
viss påverkan på bedömningen av ansökningar i enstaka fall.
Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på

Enligt 5 kap. 5 § presstödsförordningen får Myndigheten för press, radio och tv meddela
föreskrifter för verkställighet av förordningen.
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen

I förordningen definieras bl.a. under vilka förutsättningar tidningar som kan få stöd och
hur stödets storlek beräknas. Utifrån dessa bestämmelser har myndigheten utfärdat
verkställighetsföreskrifter (MPRTFS 2016:1). Genom myndighetens koncessionsavtal med
mätinstitut sker en mätning och revision av tidningarna för kontroll av att vissa av kraven
för stöd uppfylls och beräkning av storleken på den stödberättigade upplagan.
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Förändringarna innebär i vissa fall att bestämmelser i föreskrifterna som inte längre
tillämpas tas bort till följd av tidigare förordningsändringar och att presstödsnämnden
byter namn till mediestödsnämnden, vilket inte innebär några kostnadsmässiga eller
andra konsekvenser.

De ändrade verkställighetsföreskrifterna berör även justeringar eller förtydliganden av
några befintliga bestämmelser. Förändringarna är dock inte av sådan omfattning att de
bedöms innebära kostnadsmässiga eller andra konsekvenser. Alternativet till förändrade
föreskrifter är att mediestödsnämnden i sin tillämpning får utarbeta praxis.
I stället för att meddela ändrade verkställighetsföreskrifter kan information lämnas på
myndighetens webbplats, i ansökningsblankett och i anvisningar. Det blir dock mindre
tydligt och mer rättsosäkert för den sökande än om kraven finns fastställda i föreskrifter.
Det skulle inte heller innebära någon kostnadsmässig lättnad för den sökanden om
förändringarna inte reglerades i föreskrifter eftersom en sökande måste visa att den
uppfyller kraven för ett visst stöd genom mätning och revision.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Kommissionen har i beslut den 22 oktober 2018 (C (2018) 7012 final) förklarat att man
inte har några invändningar mot en förlängning av det aktuella presstödet då det får anses
vara förenligt med den inre marknaden i enlighet med artikel 107(3) (c) Fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt. Föreskrifterna är i enlighet med den anmälan som godkänts
av kommissionen.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Föreskrifterna ska börja gälla den 1 januari 2019 eller så snart som möjligt efter det att
eventuella justeringar gjorts efter remissförfarande och yttrande från Regelrådet.
Föreskrifterna ska kunna tillämpas på presstöd som avser 2019.
Föreskrifterna kommer publiceras på regeringens webbplats. Information i
ansökningsunderlag och anvisningar ska spegla de ändrade föreskrifterna.

C Företag
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
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(X) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt C.
( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt C.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
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Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd

Myndigheten har haft möte med TS Mediefakta AB som är det mätinstitut som genom
koncessionsavtal utfärdar presstödsintyg och utför mätningar och revision av stödsökande
tidningar.
Myndigheten kommer också att skicka ut förslaget till föreskrifter på remiss till berörda företag
och intresseorganisationer samt publicera förslaget på myndighetens webbplats.
Myndigheten kommer samråda med presstödsnämnden (som byter namn till
mediestödsnämnden).

E Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor

Sofie Berg-Cormier
08 580 070 29
Sofie.berg-cormier@mprt.se
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