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Dnr 14/00053

Driftsstöd vid elektronisk dagstidningsutgivning
REGELVERK
Enligt presstödsförordningen (1990:524) får driftsstödet för elektroniskt distribuerade
dagstidningar jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och
distribution (2 kap. 11 a §).

PRESSTÖDSNÄMNDENS BEDÖMNING
Presstödsnämnden gör följande bedömningar avseende driftsstöd till elektroniskt
distribuerade dagstidningar.

Utgångspunkter
Grundförutsättningarna för att beviljas presstöd är desamma för e-tidningsutgivning
som för övrig tidningsutgivning på papper. All tidningsutgivning med rätt till driftsstöd
ska uppfylla de grundläggande krav som anges i presstödsförordningen och i Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2014:2).

Utgivningsformer
E-tidning med endast elektronisk utgivning
En utgåva av en elektroniskt distribuerad tidning distribueras enbart elektroniskt.
E-tidning med delvis elektronisk utgivning
Utkommer enbart elektroniskt minst en av utgivningsdagarna
Delvis elektronisk upplaga
Utkommer både elektroniskt och på papper varje utgivningsdag.
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Driftstödsgrundande kostnader för elektronisk utgivning
Presstödsnämnden har utrett den elektroniska utgivningens kostnader och
förutsättningar. De kostnader som blir särskilt höga för produktionen av e-tidningar är
till exempel:







Betallösningar och betalväggar
Tekniska investeringar och avskrivningar
Support av e-tidningsabonnenter
Anpassning mot mottagarutrustning och operativsystem
Licenser för programvara
Serverkostnader

Driftsstöd till elektroniska tidningar
Presstödsnämnden konstaterar att det finns särskilda kostnader förknippade med etidningsutgivning. Vid ansökningar om driftsstöd för elektronisk utgivning kommer
nämnden utgå från följande bedömningar:
1.

Det är de faktiska kostnaderna för tidningsutgivningen som ska ligga till grund
för en bedömning av om en jämkning av driftsstödet till e-tidningar ska ske.
Mot den bakgrunden anser nämnden att driftsstödet för e-tidningar inte längre
ska jämkas med en schabloniserad nivå om 25 procent enligt tidigare beslut
(dnr 11/00159).

2.

Även för tidningar med delvis elektronisk upplaga ska de faktiska kostnaderna
bedömas. Enligt nämndens praxis har driftsstödet jämkats för den del av eupplagan som överstiger 10 procent av den presstödsgrundande upplagan. Det
går emellertid inte att se väsentligt lägre produktions- eller distributionskostnader för tidningar med en relativt låg andel elektronisk upplaga. Enligt
nämndens mening finns det därför skäl att göra en bedömning av kostnaderna
först när den elektroniska upplagan är högre. Nämnden avser att bedöma en
tidnings kostnader för den elektroniska upplagan först när andelen överstiger
25 procent av den presstödsgrundande upplagan, i syfte att utreda om
driftsstödet ska jämkas.

Dessa utgångspunkter kommer att ligga till grund för Presstödsnämndens kommande
prövningar av ansökningar från e-tidningar, tidningar med delvis elektronisk utgivning
och tidningar som ökar i utgivningsfrekvens med minst en elektronisk utgåva samt i de
nya situationer som har ett samband med elektronisk utgivning.
Bakgrunden till denna protokollsbilaga finns att läsa i promemorian Om driftsstöd till
elektroniska dagstidningar (dnr 14/00053).

