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Vi arbetar för yttrandefrihet och mångfald på 
mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och 
konsumenten har tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i 
radio, tv och nyhetsmedier.



VÅRA UPPDRAG
Vi arbetar med frågor som rör radio, tv, tidningar och 
digitala medier. 
Myndigheten ska bland annat:

• Följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida
kunskap om den till allmänheten.

• Besluta om registrering och sändningstillstånd för radio- och tv-aktörer

• Utfärda utgivningsbevis för databaser och hantera databasanmälningar

• Dela ut ekonomiskt stöd till nyhetsmedier

• Utöva tillsyn och granska att medier följer gällande lagar och regler

Utöver den löpande verksamheten så gör vi årligen ett antal 
utredningsuppdrag från regeringen. 



MPRT I SIFFROR
Om myndigheten
• Bildades 2010 som MRTV
• Blev MPRT 2016
• Ca 40 anställda
• 4 enheter
• 2 beslutande organ

Anslag 2022: 45,6 Mkr

Ekonomiskt stöd att fördela 2022: 
1 055,5 Mkr



NYTT STÖD FÖR VISS 
TIDNINGSDISTRIBUTION



BAKGRUND
• MPRT fick i december 2020 i

uppdrag av regeringen att se
över förutsättningarna för att
säkerställa daglig utdelning
av tidningar varje dag vid en
situation med
varannandagsutdelning av
post.

• MPRT lämnade i mars 2021
in rapporten Distribution av
nyhetstidningar i hela landet
till regeringen. I rapporten
föreslår vi att ett nytt stöd
införs under en övergångstid
om fem år, och att stödet
trappas ned i sluten av
perioden.



NYTT STÖD FÖR VISS DISTRIBUTION

• Nytt stöd för tidningsdistribution
med anledning av övergången till
utdelning av post varannan dag

• Stödet ska lämnas under 2021-
2025 och trappas ned under
perioden

• Stödet ska lämnas för den
distribuerade postupplagan i
områden där samdistributionen
inte fanns under 2019



SYFTE

Syftet med stödet är att 
kompensera tidningar för 
kostnader för distribution varje 
dag med anledning av att 
utdelningsfrekvensen för vissa 
tjänster inom ramen för den 
samhällsomfattande 
posttjänsten i hela landet 
reduceras.



STÖDET I KORTHET

Lämnas under 5 år

Får användas till 
distributionskostnader

Baseras på upplagan 
2020



TRYCKT ALLMÄN NYHETSTIDNING

En tidning som har till sin 
primära uppgift att bedriva 
nyhetsbevakning och som 
också har ett redaktionellt 
innehåll bestående av 
regelbunden och allsidig 
nyhetsförmedling som ger 
uttryck för ett brett utbud av 
ämnen och perspektiv samt 
granskning av för demokratin 
grundläggande skeenden. 



ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Stöd kan lämnas för utgivning av tryckta 
allmänna nyhetstidningar som
1. har ett redaktionellt innehåll som utgör
minst 50 procent av hela innehållet,
2. har ett exklusivt, egenproducerat
redaktionellt innehåll bestående av
nyhetsbevakning och granskning som utgör
minst 20 procent av tidningens hela
innehåll,
3. är allmänt tillgängliga,
4. har en egen titel med självständiga
redaktionella resurser,



ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

5. har en ansvarig utgivare,
6. följer god medieetisk sed,
7. är riktade till en svensk målgrupp,
8. ges ut minst 45 gånger per år,
9. gavs ut under de 12 månader

som närmast föregick den 
period för vilken stöd lämnas, 
och

10. har en distribuerad upplaga som
uppgår till minst 1 500 
exemplar per utgåva. 



DISTRIBUERAD POSTUPPLAGA

Storleken på stödet ska fastställas utifrån tidningens 
distribuerade postupplaga 2020

1. Under de dagar som ordinarie utdelning med post inte
erbjuds,

2. i områden där samdistribution inte erbjöds senast under
2019

Uppgiften ska styrkas av en kvalificerad revisor eller av Media 
Audit vid Kantar Sifo. 



STÖDETS STORLEK
Stöd kommer att lämnas 
med
• 14,50 kronor för år 2021
• 14,50 kronor för år 2022
• 14,50 kronor för år 2023
• 10 kronor för år 2024
• 7 kronor för år 2025



STÖDETS ANVÄNDNING

Stöd får användas för 
kostnader förknippade med 
distribution av den tryckta 
allmänna nyhetstidning som 
stödet lämnats för i sådana 
områden som avses i 8 § första 
stycket.



REDOVISNING OCH NY ANSÖKAN

Stödet betalas ut i samband 
med beslutet. Den som tagit 
emot stöd ska redovisa hur det 
använts. 

Blanketter kommer att finnas 
här Redovisning av stöd -
Myndigheten för press, radio 
och tv (mprt.se)

Stödet ska sökas årligen. Om 
en sökande ansöker om stöd 
för samma upplaga kan en 
förenklad ansökan lämnas. 
Den är en del av 
redovisningsblanketten.

Om man söker för en annan 
upplaga ska en ny ansökan 
lämnas in.

https://mprt.se/stod-till-medier/redovisning-av-stod/


ÅTERKRAV

Det finns regler för återkrav i 14,15 §§. 

Återbetalning kan t.ex. krävas om en sökande lämnat felaktiga 
uppgifter eller inte lämnat en redovisning av hur stödet har använts. 



HUR ANSÖKAN GÅR TILL



VAD NI KAN FÖRBEREDA

• Begär ut bilagor om ni inte redan har (registreringsbevis, utgivningsbevis,
skuldfrihetsintyg)

• Ta fram uppgifter om den distribuerade postupplaga under 2020 i vissa
områden* (mprt blankett)

• Boka upp revisor och/eller Media Audit vid Kantar Sifo för teknisk
redovisning/mediestödsintyg

* I områden där samdistribution inte erbjöds under 2019



• Förordningen
• Anvisningar
• Blanketter
• Ansökningshandling
• MPRT:s rapport Distribution av

nyhetstidningar i hela landet

Stöd för varannandagsutdelning - Myndigheten 
för press, radio och tv (mprt.se)

MER INFORMATION

https://mprt.se/stod-till-medier/stod-for-varannandagsutdelning/


TACK! registrator@mprt.se 
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