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  Protokoll nr 1/2014 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 12 februari 2014.  

 

 

Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Gunilla Svahn Lindström  

   

Ledamöterna Mart Ots  

 Sofia Olsson Olsén 

 Inger Fredriksson 

 Åke Wredén (§§1-15) 

 Dan Kihlström 

 Peder Wachtmeister (§§1-15) 

 Helene Petersson (§§1-15) 

 Ilona Szatmari Waldau 

 Niclas Malmberg  

 Jonas Rydfors 

  

 

Suppleanterna  

 Örjan Härneskog 

 Anders Öhberg  

 Leif Pettersson (§§1- 15) 

  

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under 

§§ 4, 5, 14, 16)  

 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 6, 

11)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under § 

7) 

Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 

under §§ 9, 10, 12, 13) 

Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under §§ 

8, 15)  

 

 

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 
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§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 

 

§ 3 

 

Nämnden beslutade godkänna protokollet från sammanträdet den 11 december 2013. 

 

§ 4  

 

Kanslichefen informerade nämnden om: 

 

 regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Presstödsnämnden (dnr 13/00348). 

 ändringarna i presstödsförordningen (1990:524) som avser driftsstöd till tidningar på samiska och 

meänkieli (SFS 2013:1137). 

 

§ 5 

 

Behandlades årsredovisning för 2013 (dnr 14/00015). 

 

Nämnden beslutade 

 

om Presstödsnämndens årsredovisning för år 2013. 

 

§ 6 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 till Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB för 

utgivningen av Länstidningen Södertälje (dnr 13/00274). 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd med 15 557 000 kr till Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige 

AB för utgivningen av dagstidningen Länstidningen Södertälje. 

 

§ 7 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 till Sydsvenska Dagbladet AB för utgivning av 

Sydsvenskan (dnr 13/00265). 

 

Nämnden beslutade 

 

att avslå ansökan om driftsstöd för 2014 från Sydsvenska Dagbladet AB för utgivning av Sydsvenskan. 

 

§ 8 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 till Kristen Tidning i Sverige AB för utgivning av 

Nyhetstidningen Inblick (dnr 13/00270). 

 

Nämnden beslutade 

 

att avslå ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 från Kristen Tidning i Sverige AB för utgivning av 

Nyhetstidningen Inblick. 
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Ledamöterna Inger Fredriksson, Dan Kihlström, Åke Wredén, Helene Petersson och Jonas Rydfors var 

skiljaktiga i beslutet. Skiljaktig mening framgår av bilaga 1 till protokollet. 

 

§ 9 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 från AB Skånska Dagbladet för utgivningen av 

Laholms Tidning (dnr 13/00269) 

 

Nämnden beslutade 

 

att avslå ansökan om driftsstöd för 2014 från AB Skånska Dagbladet för utgivningen av Laholms Tidning. 

 

§ 10 

 

Behandlades redaktionellt samarbete mellan Folkbladet och Norrköpings Tidningar (dnr 13/00294). 

 

Nämnden beslutade 

 

att godta Folkbladets samarbete med Norrköpings Tidningar med utgångspunkt i bestämmelsen i 1 kap. 7 § 

presstödsförordningen (1990:524). Nämnden gör en samlad bedömning att Folkbladet utifrån den 

beskrivning som lämnats är redaktionellt självständig och därmed har rätt till driftsstöd. En uppföljning av 

samarbetet kommer att göras i samband med slutligt beslut om driftsstöd för 2014. 

 

§ 11 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 till Pölitiken AB för utgivningen av Politiken.se (dnr 

13/00284). 

 

Nämnden beslutade 

 

att följa upp den pågående abonnentundersökningen vid sammanträdet den 9 april 2014. 

 

§ 12 

 

Behandlades frågan om premier i samband med abonnemangsförsäljning. Nämnden uppdrog åt kansliet att 

följa upp rådande praxis.  

 

§ 13 

 

Behandlades ansökningar om allmänt driftsstöd för 2014. 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2014 enligt vad som framgår av bilaga 2 till protokollet (dnr 

13/00340). 

 

§ 14 

 

Behandlades budgetunderlag för 2015–2017 (dnr 14/00016).  
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Nämnden beslutade 

 

om Presstödsnämndens budgetunderlag för 2015 – 2017.  

 

§ 15 

 

Behandlades frågor från Föreningen Feministiskt Perspektiv avseende tillgängligt material för andra än 

abonnenter för Feministiskt Perspektiv (dnr 13/00328). 

 

Nämnden beslutade 

 

att uppdra åt kansliet att besvara Föreningen Feministiskt Perspektiv med utgångspunkt i Presstödsnämndens 

beslut om tillämpning av Presstödsförordningen (1990:524) för tidningar som distribueras elektroniskt (dnr 

13/00177). 

 

§ 16 

 

Behandlades Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 

2013:66). 

 

Nämnden beslutade  

 

att besvara remissen i enlighet med vad som framgår i ärendet med dnr 13/00337.  

 

Ledamöterna Mart Ots, Åke Wredén och Helene Petersson deltog inte i beslutet. 

 

§ 17 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Kajsa Rohdin 

 

Justerat 2014-02-19 

       

 

 

      Gunilla Svahn Lindström   

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1 till protokoll 
 2014-02-12  Dnr 13/00270 
 
 
  
 
Skiljaktig mening 
 
Ledamöterna Inger Fredriksson, Åke Wredén, Dan Kihlström, Helene Petersson och Jonas Rydfors var 
skiljaktiga i beslut avseende Nyhetstidningen Inblick.  
 
Vi anser att beslutet och Presstödsnämndens bedömning borde ha följande lydelse: 
 
Presstödsnämnden beslutar 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för 2014 med 2 910 000 kr till Kristen Tidning i Sverige AB för 
utgivning av Nyhetstidningen Inblick. 
 
att en prövning ska göras om tidningen uppfyller kraven för att vara en dagstidning i samband med slutligt 
beslut om allmänt driftsstöd för 2014. 
 
Presstödsnämndens bedömning  
Syftet med presstödet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Ur presstödssynpunkt är mång-
falden särskilt viktig inom den allmänpolitiska opinionsbildningen och den aktuella allmänna nyhets-
förmedlingen, vilket även inkluderar debatt, granskning och aktuell samhällsbevakning. För en dagstidning 
med driftsstöd ska den primära uppgiften vara att verka inom dessa områden.  
 
Nyhetstidningen Inblick har tidigare utretts avseende innehållet och uppmanats utveckla tidningens 
nyhetsinnehåll (dnr 11/00164, 11/00254).  
 
Presstödsnämnden ansåg att det inte var tydligt att Nyhetstidningens Inblick primära uppgift är allmän 
nyhetsförmedling eller opinionsbildning. Mot den bakgrunden har en utredning av tidningens innehåll och 
primära syfte återigen krävts, bl.a. en mätning av tidningens utgivning under 2013. Mätningen visar att 
tidningens utgåvor i många fall ligger strax över eller under riktmärket 50 procent allmän aktuell nyhets-
förmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Variationerna är relativt stora mellan olika utgåvor, vilket 
gör att det har stor betydelse vilka utgåvor som mäts. Nämnden har särskilt prövat hur artiklarna som ligger i 
gränslandet mellan nyhetsinnehåll och annat redaktionellt innehåll ska klassificeras.  
 
Nämnden konstaterar att omfattningen av material utan aktualitet eller i gränslandet till att vara 
nyhetsmaterial är mycket framträdande i tidningen. Nämndens bedömning är att även mätningen bidrar till 
den uppfattningen och att mindre justeringar av mätresultatet inte förändrar slutsatsen.  
 
Mot denna bakgrund gör Presstödsnämnden bedömningen att tidningen i fortsättningen behöver lägga ökat 
fokus på allmän aktuell nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning för att tidningens primära 
uppgift ska vara tydlig och tidningen ska anses vara en dagstidning i enlighet med presstödsförordningen. En 
sådan inriktning ska prägla tidningens innehåll under hela 2014. En prövning av tidningens uppfyllelse av 
kraven för att vara en dagstidnig ska därför göras i samband med det slutliga beslutet om driftsstöd i 
september 2014.  
 
Presstödsnämnden konstaterar att Nyhetstidningen Inblick uppfyller villkoren i 2 kap. 3 § presstöds-
förordningen, vilka reviderats av Tidningsstatistik AB. Under mätperioden hade tidningen en abonnerad 
upplaga på 4 288 exemplar, vilket är grund för den stödnivå som beslutas.  
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 Bilaga 2 till protokoll Dnr 13/00340 
  
 2014-02-12 
 
 
 
 
 
Ansökningar om driftsstöd för år 2014 
 
Driftsstöd består av allmänt driftsstöd (inkl. extrastöd för storstadstidning), begränsat driftsstöd och 
driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. Stödet fördelas i enlighet med bestämmelser i 
presstödsförordningen (1990:524).  
 
Presstödsnämnden har totalt fått in 92 ansökningar om driftsstöd för 2014. För merparten av tidningarna 
fattades beslut om preliminärt driftsstöd vid Presstödsnämndens sammanträde den 11 december 2013. Nedan 
redovisas beslut om driftsstöd för tidningar som mätt upplaga m.m. under hela 2013 samt övriga tidningar 
där det inte fattades beslut vid sammanträdet den 11 december 2013. 
 
Allmänna villkor 
En dagstidning som är berättigad till driftsstöd ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av 
dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt 
komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i 
huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna 
redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning 
avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella 
innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis 
näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning 
till kyrkoliv och religion (1 kap. 6 § presstödsförordningen).  
 
Dagstidningens primära uppgift ska vara reguljär och aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk 
opinionsbildning. Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om en tidning är berättigad till stöd. 
Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet gälla händelser och skeenden i anslutning till tidningens periodi-
citet och aktualiteten ska motivera och förutsätta periodiciteten. Nyhetsförmedlingen får inte ämnesmässigt 
begränsas annat än av tidningens geografiska spridningsområde och av händelsers och skeendens aktualitet. 
Med allmänpolitisk opinionsbildning avses ett innehåll som täcker en bredd av olika ämnesområden. Nyhets-
förmedlingen och opinionsbildningen kan ske i skilda former t.ex. genom notiser, artiklar, reportage, text och 
bilder. En dagstidning kan framställas i olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut 
elektroniskt (1 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter KRFS 2011:2). 
 
Som grund för beräkningarna av stödbeloppen finns intyg från Tidningsstatistik AB (TS). Intygen är 
utformade utifrån presstödsförordningens villkor för driftsstöd. Förutom presstödsintygen har från sökande 
begärts utgivningsbevis, registreringsbevis, försäkran om antalet uppehåll för återstoden av kalenderåret 
(lågfrekventa tidningar) samt försäkran att tidningen har ett eget redaktionellt material på minst 55 procent. 
 
Bestämmelserna i 2 kap. 2 b och 5 a §§ presstödsförordningen innebär att driftsstödet inte får överstiga en 
viss andel av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av tidningen. Tidningarna har därför i 
samband med ansökan lämnat uppgifter om rörelsekostnaderna.  
 
Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller hög- och medelfrekventa 
tidningar) respektive 75 procent (gäller lågfrekventa tidningar) av de rörelsekostnader som är förknippade 
med utgivningen av den stödberättigade tidningen (2 kap. 2 b § presstödsförordningen).  
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Presstödsnämnden beslutar om ett preliminärt driftsstöd för 2014. Senast den 6 maj 2014 ska tidnings-
företagen lämna en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revisor, av rörelsekostnaderna som 
är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen under 2013.  
 
Nämnden beslutar om slutligt stöd för 2014 vid sitt sammanträde i september 2014. Eventuella justeringar av 
stödet görs vid månadsutbetalningarna oktober–december 2014. Vid utebliven redovisning kommer stödet 
inte att betalas ut. 
 
Ett meddelande om beslut kommer att skickas till respektive tidning.  
 
Beslut om driftsstöd för 2014 
 
1. Allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa tidningar 
 
Som villkor för allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekvent tidning gäller att  
 
- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 
- dess totalupplaga i huvudsak (minst 70 procent) ska vara abonnerad 
- dess abonnemangspris inte får vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av 
  tidningar i motsvarande kategori 
- dess täckningsgrad inte får överstiga 30 procent. 
- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat 
användningen av stödet enligt 5 kap. 3a §. 
 
Tre tidningar beviljades mätning på helåret 2013 inför Presstödsnämndens sammanträde den 11 december 
2013. Dessa är Dagbladet (13/00323), Laholms Tidning (dnr 13/00269), se särskilt beslut, och Orust Tjörn 
Tidning (dnr 13/00305). 
 
Nedan redovisas preliminärt beslut för de återstående ansökningarna om driftsstöd för 2014 från hög-
frekventa tidningar. Maximalt stöd för var och en av dessa tidningar är 16 861 000 kr. För beräkning av stöd 
för Orust Tjörn Tidning tillämpas bestämmelsen i 2 kap. 2 a § presstödsförordningen. 
 
Tabell 1. Högfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Medelnetto Preliminärt 

Tidning frekvens  upplaga belopp 2014 

Orust Tjörn Tidning 3 1 528 2 015 000 kr 
Dagbladet 6  8 691 12 243 500 kr  
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2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 
Villkor för allmänt driftsstöd till lågfrekvent tidning är att 
 
- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 
- dess totalupplaga till övervägande del (minst 51 %) ska vara abonnerad 
- dess abonnemangspris inte får vara lägre än 350 kr för helår 
- den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår 
- den inte får ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett 
kalenderår 
- dess täckningsgrad inte får överstiga 30 % 
- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat 
användningen av stödet enligt 5 kap. 3a §. 
 
Fem tidningar beviljades mätning på helåret 2013. Dessa är ETC lokaltidning Göteborg (dnr 13/0013), ETC 
lokaltidning Malmö (13/00312), ETC lokaltidning Stockholm (dnr 13/00313), politiken.se (13/00284) och 
Uddevalla-Posten (13/00295). 
 
Fem tidningar hade en abonnerad upplaga som efter perioden januari-september 2013 understeg eller över-
steg upplagegränsen 1 500 exemplar med mindre än 150 exemplar. Deras upplaga m.m. har därför mätts på 
helåret. Dessa är Gästriklands Tidning (dnr 13/00319), Internationalen (dnr 13/00254), Nationell Idag (dnr 
13/00279), Nyhetstidningen på lätt svenska (dnr 13/00291) och Västmanlands Nyheter (dnr 13/00322).  
 
Övriga tidningar hade för perioden januari-september 2013 en abonnerad upplaga som översteg eller under-
steg en upplagegräns med högst 150 exemplar och har därför fått sin upplaga mätt för hela 2013 (2 kap. 3 § 
Presstödsnämndens föreskrifter).  
 
Nedan redovisas preliminärt beslut om driftsstöd 2014 för dessa tidningar.  
 
Tabell 2. Lågfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2014 

Blekinge-Posten 1 2 119 2 239 000 kr 
ETC lokaltidning Göteborg 1 2 427 2 239 000 kr 
ETC lokaltidning Malmö 1 2 624 2 239 000 kr 
ETC lokaltidning Stockholm 1 2 907 2 239 000 kr 
ETC lokaltidning Örebro 1 3 247 2 910 000 kr 
Gästriklands Tidning 1 1 527 1 679 000 kr 
Internationalen 1 1 570 1 679 000 kr 
Kalmar Läns Tidning 1 2 030 2 239 000 kr 
Karlstads-Tidningen 1 2 116 2 239 000 kr 
Kristdemokraten 1 3 013 2 910 000 kr 
Lokaltidningen i Sorsele-Storuman m.fl. 1 3 076 2 910 000 kr 
Nationell Idag 1 1 540 1 679 000 kr  
NordSverige 1 3 058 2 910 000 kr 
Nya Tider 1 2 001 2 239 000 kr 
Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1 533 1 679 000 kr  
Skaraborgsbygden 1 9 092 5 260 000 kr 



4 (4) 

Skånes Fria Tidning 1 2 036 2 239 000 kr 
Skärgården fr. Grisslehamn till Landsort 1 5 153 3 582 000 kr 
Smålands Folkblad 1 2 029 2 239 000 kr  
Stockholms Fria Tidning 1 2 145 2 239 000 kr 
Stockholms-Tidningen 1 2 004 2 239 000 kr 
Tempus 1 2 050 2 239 000 kr 
Tidningen Västsverige-Västerbygden 1 2 015 2 239 000 kr 
Uddevalla-Posten 1 1 516 1 679 000 kr 
Upplands Nyheter 1 2 076 2 239 000 kr 
Västerbottens Mellanbygd 1 3 137 2 910 000 kr 
Västmanlands Nyheter 1 1 541 1 679 000 kr 
Växjöbladet/Kronobergaren 1 2 032 2 239 000 kr 
Östhammars Nyheter 1 2 028 2 239 000 kr 
Norra Halland 2 9 100 6 313 000 kr 

 
 
3. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. 
 
I denna kategori återstår en tidning. Enligt 2 kap. 11 § ska en tidning vars redaktionella innehåll inte i 
huvudsak är skrivet på svenska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning om tidningen 
uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning, vänder sig till språkliga minoriteter i 
Sverige, har sin huvudredaktion i Sverige och till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i 
Sverige. Eesti Päevaleht (13/00273) hade en abonnerad upplaga som efter perioden januari-september 2013 
översteg upplagegränsen 1 500 exemplar med mindre än 150 exemplar. Upplagan m.m. har mätts därför på 
helåret 2013 uppfyller dessa krav.  
 
Tabell 3. Tidningar på andra språk än svenska 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2014 

Eesti Päevaleht 1 1 551 1 679 000 kr 
 
 
4. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 
I denna kategori återstår en tidning. Enligt 2 kap. 11 a § presstödsförordningen får driftsstödet jämkas för 
elektroniskt distribuerade tidningar om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och 
distribution. Presstödsnämnden har tidigare beslutat att driftsstödet för elektroniskt utgivna tidningar tills 
vidare ska jämkas med 25 procent i förhållande till stödnivån för tidning i motsvarande kategori utgiven på 
papper (dnr 11/00159). 
 
Tabell 4. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens      upplaga belopp 2014 

Feministisk Perspektiv 1 2 123 1 679 250 kr 
Politiken.se 1 1 577 1 259 250 kr 
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  Protokoll nr 2/2014 

 

 

 

 

 

Protokoll fört över beslut fattat av Presstödsnämndens ordförande den 18 mars 2014.  

 

 

Närvarande 

 

Ordförande Gunilla Svahn Lindström 

 

 

Från kansliet Olov Enström (föredragande i ärende under  

 § 1) 

Solveig McKenzie (föredragande i ärende 

under § 2) 

 

§ 1 

 

Behandlades ägarbyte för tidningen Sändaren (dnr 13/00253)  

 

Nämnden beslutade 

 

att preliminärt allmänt driftsstöd för tidningen Sändaren ska utbetalas till Verbum Förlag AB, som från och 

med den 2 januari 2014 har övertagit utgivarskapet av tidningen från företaget Berling Press AB. 

 

§ 2 

 

Behandlades ägarbyte för Orust Tjörn Tidning (dnr 13/00305) 

 

Nämnden beslutade 

 

att preliminärt allmänt driftsstöd för tidningen Orust Tjörn Tidning ska utbetalas till Lysekilsposten AB, som 

från och med den 1 januari 2014 har övertagit utgivarskapet av tidningen från företaget Lysekils Nya 

Tryckeri AB. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Solveig McKenzie 

 

Justerat 2014-03-18 

       

 

 

      Gunilla Svahn Lindström  

______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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  Protokoll nr 3/2014 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 9 april 2014.  

 

 

Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Gunilla Svahn Lindström  

   

Ledamöterna Annika Bergström 

 Sofia Olsson Olsén 

 Stefan Tornberg 

 Åke Wredén 

 Dan Kihlström 

 Margareta Cederfelt 

 Helene Petersson 

 Wiwi-Anne Johansson 

 Niclas Malmberg  

 Jonas Rydfors 

  

 

Suppleanterna Mart Ots (§§ 1-10) 

 Leif Pettersson  

 Lena Klevenås 

  

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under 

§§ 5-7)  

 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 8, 

10, 12,13)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under § 

11) 

Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under § 

9)  

 Solveig McKenzie 

 

Övriga deltagare  Anna-Klara Bratt (§ 4) 

 

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 

 

 

§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
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§ 3 

 

Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 12 februari 2014 och från ordförandebeslut 

den 17 mars 2014. 

 

§ 4 

 

Besök av Anna-Klara Bratt från Feministisk Perspektiv som berättade om förutsättningarna att ge ut e-

tidning. 

 

§ 5 

 

Kanslichefen informerade nämnden om att revisionsberättelsen för 2013 inte innehöll några anmärkningar 

(dnr 14/00015). 

 

§ 6 

 

Behandlades frågan om uppföljning av tidningars egna och gemensamma material inför ansökan om 

driftsstöd för 2015 (dnr 14/00042) 

 

Nämnden beslutade 

 

att ge kanslichefen i uppdrag att vid behov besluta om begäran om mätningar avseende andel eget och 

gemensamt innehåll för att säkerställa att tidningarna uppfyller kraven för driftsstöd inför beslut om 

driftsstöd för 2015. 

 

§ 7  

 

Behandlades verksamhetsplan för 2014 (dnr 14/00041). 

 

Nämnden beslutade  

 

att anta verksamhetsplanen för 2014. 

 

§ 8 

 

Behandlades förslag till nya föreskrifter (dnr 14/00009).  

 

Nämnden beslutade 

 

att anta nya föreskrifter, vilka träder i kraft när de publicerats i Kulturrådets författningssamling. 

 

§ 9 

 

Behandlades begäran om omprövning från Kristen Tidning i Sverige AB av beslut den 12 februari 2014 (dnr 

13/00270). 

 

Nämnden beslutade 

 

att inte ändra beslutet avseende Nyhetstidningen Inblicks ansökan om driftsstöd som fattades den 12 februari 

2014. 
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§ 10 

 

Behandlades uppföljning av abonnentundersökning avseende politiken.se (dnr 13/00284). 

 

Nämnden beslutade 

 

att en abonnentundersökning ska genomföras så snart ett register över mottagare av dagstidningen 

Politiken.se är färdigställt. Undersökningen ska vara genomförd senast den 14 november 2014 om tidningen 

avser att ansöka om driftsstöd för 2015. 

 

§ 11 

 

Behandlades ansökan om distributionsstöd till Dagens ETC – utgivning fem dagar per vecka (dnr 14/00029). 

 

Nämnden konstaterade att tidningen har rätt till distributionsstöd även med högre utgivningsfrekvens i 

enlighet med tidigare fattat beslut (dnr 12/00057).  

 

§ 12 

 

Behandlades försök med samdistribution av tidningar och post (dnr 14/00025). 

 

Nämnden beslutade 

 

att ge kansliet i uppdrag att meddela deltagande tidningar och företag om gällande regelverk. 

 

§ 13 

 

Behandlades fråga från Prolog KB om indelning i distributionsområden (dnr 14/00023). 

 

Nämnden beslutade 

 

att ge kansliet i uppdrag att besvara skrivelsen med utgångspunkt i bestämmelserna i presstödsförordningen 

(1990:524). 

 

§ 14 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Solveig McKenzie 

 

Justerat 2014-04-15 

       

 

 

      Gunilla Svahn Lindström 
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Protokoll 4/2014 

 

   

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 11 juni 2014 

Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, 

Stockholm-Globen. 

 

Närvarande 

 

Ordförande  Gunilla Svahn Lindström  

   

Ledamöterna  Annika Bergström 

  Sofia Olsson Olsén 

  Inger Fredriksson 

  Åke Wredén 

  Dan Kihlström 

  Margareta Cederfelt 

  Leif Pettersson (§§ 1-7) 

  Wiwi-Anne Johansson 

  Niclas Malmberg  

  Jonas Rydfors 

  

 

Suppleanterna  Anders Öhberg (§§1-7, 9-11) 

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under §§ 4-5)  

  Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 9-10)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 6, 8) 

Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under §§ 7-8)  

  Solveig McKenzie 

 

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 

 

§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
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§ 3 

 

Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 9 april 2014  

 

§ 4 

 

Kanslichefen informerade nämnden om  

 

 att dagstidningsförteckningen 2014 kommer att publiceras på Presstöds-

nämndens webbplats inom kort (dnr 14/00030). 

 

 att förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden har ändrats 

i och med SFS 2014:292 och gäller fr.o.m. den 1 juli 2014. 

 

§ 5 

 

Behandlades redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 2014 om resultatindikatorer 

inom presstödet (dnr 14/00057). 

 

Nämnden beslutade  

 

att ge kansliet i uppdrag att färdigställa rapporten och lämna den till Kultur-

departementet. 

 

§ 6 

 

Behandlades frågan om omprövning av beslutet avseende Norra Hallands 

distributionsstöd 2005–2012 (dnr 13/00018). 

 

Nämnden beslutade 

 

att inte ändra beslutet från den 26 september 2013 avseende återkrav av Norra Hallands 

distributionsstöd under åren 2005–2012. 

 

§ 7  

 

Behandlades skrivelse från Inblick (dnr 13/00270). 

 

Nämnden beslutade  

 

att uppdra åt ordföranden och föredraganden att besvara skrivelsen. 
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§ 8 

 

Behandlades frågan om tillämpningen av presstödsförordningen (1990:524) avseende 

jämkning av stöd till tidningar som distribueras elektroniskt (dnr 14/00053). 

 

Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 1. 

 

§ 9 

 

Behandlades uppföljning av beslut om samarbete avseende Östran/Nyheterna och 

Barometern/Oskarshamns-Tidningen (dnr 13/00244).  

 

Nämnden beslutade 

 

att en mätning av eget och gemensamt innehåll under perioden juni–november 2014 

ska genomföras avseende Östran/Nyheterna och Barometern-Oskarshamns-Tidningen. 

 

§ 10 

 

Behandlades uppföljning av dagstidningsbegreppet i samband med tillämpningen av 

Presstödsnämndens nya föreskrifter (KRFS 2014:2). 

 

§ 11 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en trevlig sommar. 

 

Vid protokollet 

 

Solveig McKenzie 

 

Justerat 2014-06-18 

      

 

Gunilla Svahn Lindström 

 

 

 
 Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som 
förvaras hos myndigheten. 
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Protokollsbilaga 1 

2014-06-11                        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 Presstöds-
nämndens 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 e-
tidningsutgivning. 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 e-
upplagan som överstiger 10 procent av den presstödsgrundande upplagan. Det 
går emellertid inte att se väsentligt lägre produktions- eller distributionskost-
nader 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). 
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Protokoll 5/2014 

 

   

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 17 september 2014 

Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, 

Stockholm-Globen. 

 

Närvarande 

 

Ordförande  Gunilla Svahn Lindström (§§ 1-4, 6-14) 

  Annika Bergström (§ 5) 

   

Ledamöterna  Annika Bergström (§§ 1-4, 6-14) 

  Sofia Olsson Olsén (§§ 1-4, 6-14) 

  Stefan Tornberg 

  Åke Wredén (§§ 1-4, 6-14) 

  Inger Strömbom 

Peder Wachtmeister (§§ 1-4, 6-14) 

  Helene Petersson (§§ 1-4, 6-12)  

  Wiwi-Anne Johansson (§§ 1-10) 

  Niclas Malmberg (§§ 1-4, 6-14) 

  Jonas Rydfors (§§ 1-4, 6-14) 

Örjan Härneskog (§ 5) 

  Johanna Elgenius (§ 5) 

  Margareta Cederfelt (§ 5) 

  Leif Pettersson (§§ 5, 13-14) 

  Lena Klevenås (§ 5) 

  

Suppleanterna  Örjan Härneskog (§§ 1-4, 6-12) 

  Mart Ots (§§ 1-4, 6-11) 

  Inger Fredriksson (§§ 1-4, 6-11) 

Johanna Elgenius (§§ 1-4, 6-11) 

  Margareta Cederfelt (§§ 3-4, 6-14) 

  Leif Pettersson (§§ 1-4, 6-12) 

  Lena Klevenås (§§ 1-4, 6-10) 

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under § 7)  

  Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 4, 13)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 10) 

Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under §§ 5, 11) 
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Solveig McKenzie (föredragande i ärenden under §§ 8, 9, 

11, 12) 

  Jonas Ohlsson (föredragande i ärende § 6) 

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 

 

§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 

 

§ 3 

 

Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 11 juni 2014.  

 

§ 4 

 

Behandlades ärende med fråga om pris för dagstidnings lösnummer. 

 

Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 1. 

 

§ 5 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2014 till Kristen Tidning i Sverige AB för 

utgivning av Nyhetstidningen Inblick efter att kammarrätten beviljat tidningen resning 

(dnr 13/00270). 

 

Nämnden beslutade 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för 2014 med 2 910 000 kr till Kristen Tidning i 

Sverige AB för utgivning av Nyhetstidningen Inblick. 

 

Ledamöterna Annika Bergström, Leif Pettersson, Wiwi-Anne Johansson och Lena 

Klevenås var skiljaktiga i beslutet. Skiljaktig mening framgår av bilaga 2 till protokollet.  

 

§ 6  

 
Jonas Ohlsson presenterade rapporten Dagspressens ekonomi 2013 (dnr 14/00034). 
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§ 7 

 

Kanslichefen informerade nämnden om följande. 

 

 Förfrågan från Kristen Tidning i Sverige AB att närvara vid Presstödsnämndens 

sammanträde den 22 oktober 2014 för att presentera sin ansökan om driftsstöd 

för 2015. Nämnden uppdrog åt kanslichefen att besvara förfrågan. 

 Pågående ärende om återbetalning av felaktigt utbetalt distributionsstöd till 

Norra Halland (dnr 13/00018). 

 

§ 8 

 

Behandlades slutliga beslut om driftsstöd för nya tidningar avseende del av 2012 och 

2013 (dnr 12/00181, 12/00235 och 13/00027). 

 

Nämnden beslutade  

 

att bevilja slutligt driftsstöd för del av 2012 och 2013 enligt vad som framgår av bilaga 3. 

 

Ledamoten Åke Wredén deltog inte i beslut avseende Folket (dnr 12/00181). 

 

§ 9 

 

Behandlades uppföljning av beslut om samarbete mellan Folkbladet och Norrköpings 

Tidningar (dnr 13/00294). Nämnden konstaterade att Folkbladet vid en samlad bedöm-

ning är redaktionellt självständig och därmed har rätt till driftsstöd. 

 

§ 10  

 

Behandlades slutliga beslut för 2014 avseende tidningar knutna till ETC Förlag AB (dnr 

13/00309-316). 

 

Nämnden beslutade  

 

att uppdra åt kansliet att fortsätta dialogen avseende tidningarnas kostnadsredo-

visningar i enlighet med slutligt beslut för 2013. 
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§ 11 

 

Behandlades driftsstödsansökningar för 2014 (dnr 13/00340). 

 

Nämnden beslutade  

att bevilja slutligt driftsstöd för 2014 enligt vad som framgår av bilaga 4. 

 

Ledamoten Sofia Olsson Olsén deltog inte i beslut avseende Svenska Dagbladet (dnr 

13/00302). 

 

Ledamoten Åke Wredén deltog inte i beslut avseende Folket (dnr 13/00258). 

 

§ 12 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd från ETC Förlag AB för utgivning av Dagens 

ETC (dnr 13/00316) efter att tidningen ökat utgivningsfrekvensen. 

Presstödsnämnden beslutade  

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd till ETC Förlag AB för 2014 med 7 616 648 kr för 

utgivningen av Dagens ETC för perioden 13 januari–31 december 2014. 

 

§ 13 

 

Behandlades skrivelse med begäran om förhandsbesked avseende samarbeten inom 

Mittmedia AB (dnr 14/00059). 

 

Nämnden beslutade 

 

att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att besvara skrivelsen i den del som färdig-

behandlades av nämnden.  

 

att uppdra åt kansliet att utreda övriga delar av skrivelsen vidare för att åter behandla 

ärendet vid sammanträdet den 22 oktober 2014.  

 

§ 14 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

 

 

Per Sandén  

Justerat 2014-09-24 

      

 

Gunilla Svahn Lindström 
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2014‐09‐17    Dnr 14/00070 

Bilaga 1 till protokoll   

	

PRESSTÖDSNÄMNDENS	BEDÖMNING	AVSEENDE	PRIS	FÖR	
LÖSNUMMER	

 

Presstödsnämnden gör följande bedömning avseende pris per lösnummer för tidningar 

med driftsstöd. 

Priset för lösnummer har tidigare inte reglerats av Presstödsnämnden. Eftersom exem‐

plaren ingår i den presstödsgrundande upplagan är det viktigt att priset per lösnummer 

är rimligt.  

Priset för abonnemang är mer eller mindre reglerat för samtliga tidningskategorier. För 

en medelfrekvent tidning gäller att priset inte får vara uppenbart lägre än vad som i all‐

mänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori (2 kap. 1 § presstödsförordningen 

(1990:524)). Av Presstödsnämndens föreskrifter (1 kap. 12 §) framgår att priset får vara 

högst 25 procent lägre än priset för andra tidningar i samma kategori. Abonnemangspris 

för kortare tid än helår ska proportionellt minst motsvara helårspriset. 

Lösnummerexemplar ingår i den presstödsgrundande upplagan för en hög‐ och medel‐

frekvent tidning (1 kap. 8 § Presstödsnämndens föreskrifter, KRFS 2014:2). Lösnummer 

räknas in om de är sålda till ordinarie pris eller med högst 50 procent rabatt betalda 

exemplar (1 kap. 14 §). 

Enligt nämndens mening bör ordinarie pris för ett lösnummer proportionellt minst 

motsvara tidningens ordinarie pris för ett helårsabonnemang omräknat till priset per 

utgåva.  
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2014‐09‐17                      Dnr 13/00270 

                Bilaga 2 till protokoll 

                                                                                                         
 
 

Skiljaktig	mening	

Presstödsnämndens ordförande Annika Bergström samt ledamöterna Leif Pettersson, 

Wiwi‐Anne Johansson och Lena Klevenås var skiljaktiga i beslutet avseende 

Nyhetstidningen Inblick och anser att beslutet bör ha följande lydelse: 

 

Presstödsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om allmänt driftsstöd till Kristen Tidning i Sverige AB för utgivningen 

av Nyhetstidningen Inblick för år 2014 med hänvisning till att tidningen inte är en dags‐

tidning enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen (1990:524). 

 

PRESSTÖDSNÄMNDENS	BEDÖMNING	

Syftet med presstödet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Ur 

presstödssynpunkt är mångfalden särskilt viktig inom den allmänpolitiska opinions‐

bildningen och den aktuella allmänna nyhetsförmedlingen, vilket även inkluderar 

debatt, granskning och aktuell samhällsbevakning. För en dagstidning med driftsstöd 

ska den primära uppgiften vara att verka inom dessa områden.  

Nyhetstidningen Inblick har tidigare utretts avseende innehållet och uppmanats att 

utveckla tidningens nyhetsinnehåll (dnr 11/00164, 11/00254).  

Presstödsnämnden ansåg att det fortfarande inte var tydligt att Nyhetstidningen 

Inblicks primära uppgift är allmän nyhetsförmedling eller opinionsbildning. Mot den 

bakgrunden har en utredning av tidningens innehåll och primära syfte återigen krävts, 

bl.a. en mätning av tidningens utgivning under 2013. Mätningen visar att tidningens 

utgåvor i många fall ligger strax över eller under riktmärket 50 procent allmän aktuell 

nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Variationerna är relativt stora 

mellan olika utgåvor, vilket gör att det har stor betydelse vilka utgåvor som mäts. Någon 

utveckling mot att tydligare vara en dagstidning har inte skett.  
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Nämnden har särskilt prövat hur artiklar som ligger i gränslandet mellan nyhetsinnehåll 

och annat redaktionellt innehåll ska klassificeras. Nämnden konstaterar att omfatt‐

ningen av material utan aktualitet eller i gränslandet till att vara nyhetsmaterial är 

mycket framträdande i tidningen. Tidningens dualitet avseende det redaktionella 

innehållet påverkar helhetsbedömningen av tidningen.  

Sammantaget innebär detta att tidningens primära uppgift inte kan anses vara allmän 

aktuell nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Även mätningen bidrar 

till den uppfattningen, eftersom det har stor betydelse hur artiklar i gränslandet till att 

vara nyhetsmaterial klassificeras. Riktmärket minst 50 procent allmän aktuell nyhets‐

förmedling eller opinionsbildning är en lägsta nivå som ska uppnås utan alltför stora 

tveksamheter kring hur enskilda artiklar ska klassificeras. Mindre justeringar av mät‐

resultatet förändrar inte slutsatsen.  

Presstödsnämndens helhetsbedömning är att Nyhetstidningen Inblick inte är en dags‐

tidning enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen. 
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2014‐09‐17    Dnr 12/00181, 12/00235, 
13/00027 

             Bilaga 3 till protokoll 

Slutliga	beslut	om	driftsstöd	för	del	av	2012	och	för	2013	

BESLUT	

Protokollsbilagan behandlar slutligt beslut för 2013, och för del av 2012, för de tidningar 

som fått ett preliminärt beslut som nystartad tidning eller ändrat utgivningsfrekvens.  

Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning. 

Besluten kan inte överklagas.  

BAKGRUND		

2011 trädde nya bestämmelser i presstödsförordningen (1990:524) ikraft som innebär att 

driftsstödet ska relateras till tidningarnas rörelsekostnader för utgivning av den 

stödberättigade tidningen. I samband med det införde Presstödsnämnden en ordning 

med preliminära och slutliga beslut för befintliga tidningar.  

Nystartade tidningar eller tidningar med ändrad utgivningsfrekvens omfattades tidigare 

inte av denna ordning utan tidningarna fick ett beslut mot bakgrund av bl.a. redovisade 

prognostiserade rörelsekostnader.  

Nämnden beslutade den 24 april 2013 att det var av värde att införa en modell med 

preliminära och slutliga beslut även för nystartade tidningar samt tidningar med ändrad 

utgivningsfrekvens (13/00123). Mot bakgrund av detta beslut fattas nu slutligt beslut för 

två tidningar avseende del av 2012 och för 2013 (Folket dnr 12/00181 och Suomen 

Utisviikko 13/00027) och slutligt beslut för en tidning avseende 2013 (Landets Fria 

Tidning dnr 12/00235). 

Av bilaga 1 till protokoll den 11 december 2013 (dnr 13/00340) framgår de allmänna 

villkoren för driftsstöd.  
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ALLMÄNNA	VILLKOR	INFÖR	SLUTLIGT	BESLUT	

Presstödsnämnden har i samband med de preliminära beslut som fattades den 

12 december 2012 respektive den 11 februari 2013 bedömt att nedanstående tidningar är 

dagstidningar med rätt till driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och 

Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2011:2).  

Det sammanlagda allmänna driftsstödet får avseende lågfrekventa tidningar inte över‐

stiga 75 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den 

stödberättigade tidningen (2 kap. 5 a § presstödsförordningen). Frågan om huruvida en 

tidning uppfyller kraven för driftsstöd ska, för nyetablerade dagstidningar och för dags‐

tidningar som kommer ut med fler eller färre nummer i veckan än tidigare, bedömas 

med utgångspunkt i den tidsperiod för vilken dessa kan fås (2 kap. 12 § presstöds‐

förordningen).  

Av nämndens beslut om bedömning av rörelsekostnader för nystartade tidningar och 

tidningar som ändrar utgivningsfrekvens (dnr 13/00123) framkommer bl.a. att vid det 

preliminära beslutet om stöd för nystartade tidningar och tidningar med ändrad 

utgivningsfrekvens bedöms i normalfallet alla uppgifter rörande tidningen. Tidningen 

ska lämna en prognos över kostnaderna som stödet ska relateras till. Prognosen ska avse 

en period om tolv månader som kan anses representativ ur intäkts‐ och 

kostnadssynpunkt. Det slutliga beslutet fattas när tidningen redovisat rörelsekostnader 

för en period om minst sex månader efter avslutad mätperiod för upplaga och 

täckningsgrad eller för en period om minst sex månader efter första utbetalning av 

driftsstöd. Den faktiska perioden får avgöras från fall till fall. Antalet månader för vilka 

rörelsekostnaderna har redovisats ska relateras till stödet för motsvarande antal 

månader. Uppgifterna om kostnaderna ska granskas av en oberoende godkänd eller 

auktoriserad revisor i enlighet med 4 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter. 

SLUTLIGA	BESLUT	OM	DRIFTSSTÖD	FÖR	DEL	AV	2012	OCH	FÖR	2013	

Tidningsföretagen har inför slutligt beslut avseende del av 2012 och hela 2013 lämnat en 

redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revisor, av de rörelsekostnader som 

är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen för respektive 

tidnings valda redovisningsperiod.  

Det slutliga beslutet för respektive tidning avser stödnivåer som redan är utbetalda. 	
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1.	Lågfrekventa	tidningar	med	allmänt	driftsstöd	
	
I gruppen ingår tre tidningar varav alla kommer ut en dag per vecka. Beloppen för 

denna kategori finns i 2 kap. 4 och 5 §§ presstödsförordningen. 

Tabell	1.	Lågfrekventa	tidningar	
	

Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning frekvens     upplaga 
belopp för del av 
2012 och 2013 

Folket 1 2 732 2 985 333 kr 1 

Landets Fria Tidning 1 2 032 2 239 000 kr 2 

1 avser det samlade stödet för både 2012 och 2013. 746 333 kr av totalsumman avser stöd för 2012. 

2 avser hela 2013 efter helårsmätning av upplagan. Retroaktivt stöd utbetalas för september – 

december 2013.  

2.	Driftsstöd	till	tidningar	på	andra	språk	än	svenska.	
	

Under denna rubrik finns en tidning. För denna grupp gäller utöver övriga villkor, enligt 

1 kap. 6 § presstödsförordningen, att de ska vända sig till språkliga minoriteter i Sverige, 

ha sin huvudredaktion i Sverige och att minst 90 procent av den abonnerade upplagan 

ska vara spridd i Sverige (2 kap. 11 §).  

Tabell	2.	Tidningar	på	andra	språk	än	svenska	

	
Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning 
frekvens 

    upplaga 
Belopp för dela av 2012 
och 2013 

Suomen Uutisviikko 1 2 195 2 985 333 kr 3 

3 avser det samlade stödet för både 2012 och 2013. 746 333 kr av totalsumman avser stöd för 2012.  
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2014‐09‐17    Dnr 13/00340 

      Bilaga 4 till protokoll 

Slutliga	beslut	om	driftsstöd	för	år	2014	

BESLUT	

Presstödsnämnden beslutar om slutligt beslut för tidningar som fått ett preliminärt 

beslut om driftsstöd för 2014. Besluten om preliminärt driftsstöd för 2014 fattades den 

11 december 2013 och den 12 februari 2014 (dnr 13/00340). 

Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning. 

Besluten kan inte överklagas.  

BAKGRUND		

Driftsstöd utgår enligt bestämmelserna i 1 och 2 kap. presstödsförordningen (1990:524). 

Driftsstöd består av allmänt driftsstöd (inkl. extrastöd för storstadstidning), begränsat 

driftsstöd och driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. De olika formerna 

kommenteras nedan. 

Av bilaga 1 till protokoll den 11 december 2013 (dnr 13/00340) framgår de allmänna 

villkoren för driftsstöd.  

ALLMÄNNA	VILLKOR	INFÖR	SLUTLIGT	BESLUT	

Presstödsnämnden har i samband med de preliminära beslut som fattades den 

11 december 2013 respektive den 12 februari 2014 bedömt att nedanstående tidningar är 

dagstidningar med rätt till driftsstöd. 

Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller hög‐ och 

medelfrekventa tidningar) respektive 75 procent (gäller lågfrekventa tidningar) av de 

rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen 

(2 kap. 2 b och 5 a §§ presstödsförordningen).  
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Tidningsföretagen har inför detta beslut lämnat en redovisning, styrkt av en godkänd 

eller auktoriserad revisor, av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen 

av den stödberättigade tidningen under 2013. Samtliga tidningsföretag som beviljats 

stöd för 2014 har redovisat vad stödet användes till i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 

3 a § presstödsförordningen.  

För en tidning (Nya Tider dnr 13/00277) fortsätter handläggningen och deras slutliga 

beslut kommer att tas upp vid kommande nämndsammanträde. 

BESLUT	OM	DRIFTSSTÖD	FÖR	2014	

1.	Allmänt	driftsstöd	till	hög‐	och	medelfrekventa	tidningar	

1.1	Storstadstidningar	

Enligt presstödsförordningen kan en storstadstidning söka det allmänna driftsstöd som 

gäller för övriga hög‐ och medelfrekventa dagstidningar (maximalt 16 861 000 kr). 

Storstadstidningar kan därutöver ansöka om ett extrastöd för de nettokostnader som 

följer av de krav som särskilt ställs på denna typ av tidning i presstödsförordningen.  

Extrastödet för 2014 får utgöra maximalt 60 procent av nettokostnaderna. Det 

sammanlagda driftsstödet till storstadstidningarna får inte överstiga 50 800 000 kronor 

för 2014 (2 kap. 2 § presstödsförordningen).  

Tabell 1. Storstadstidningar 

Utgivnings‐  Medelnetto‐  Slutligt 

Tidning  frekvens  upplaga  belopp 2013 

Skånska Dagbladet  7  25 410  38 305 600 kr 

Svenska Dagbladet  7  154 793  50 800 000 kr 

 

1.2	Övriga	hög‐	och	medelfrekventa	tidningar	

I gruppen finns 14 tidningar. Maximalt allmänt driftsstöd för var och en av dessa 

tidningar är 16 861 000 kr.  
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Tabell	2.	Övriga	hög‐	och	medelfrekventa	tidningar	
 

Utgivnings‐  Medelnetto  Slutligt 

Tidning  frekvens   Upplaga  belopp 2014 

Orust Tjörn Tidning  3  1 528  2 015 000 kr 

Världen Idag  3  6 304  4 441 500 kr 

Dagen  4  16 627  15 627 500 kr 

Dagbladet  6  8 691  12 243 500 kr 

Dala‐Demokraten  6  12 254  16 861 000 kr 

Folkbladet Norrköping  6  5 442  7 684 500 kr 

Länstidningen Södertälje  6  11 026  15 557 000 kr 

Länstidningen Östersund  6  11 089  15 627 500 kr 

Norrländska Socialdemokraten  6  29 153  16 861 000 kr 

Sydöstran  6  10 007  14 100 000 kr 

Värmlands Folkblad  6  14 208  16 861 000 kr 

Västerbottens Folkblad  6  9 399  13 254 000 kr 

Östran/Nyheterna  6  9 252  13 042 500 kr 

Arbetarbladet  7  18 911  16 861 000 kr 

 

2.	Lågfrekventa	tidningar	med	allmänt	driftsstöd	
	
I gruppen ingår 61 tidningar varav 57 kommer ut en dag per vecka och fyra kommer ut 

två dagar per vecka.  

Beloppen för denna kategori finns i 2 kap. 4 och 5 §§ presstödsförordningen. 

Tabell	3.	Lågfrekventa	tidningar	

Utgivnings‐  Abonnerad  Slutligt 

Tidning  frekvens      upplaga  belopp 2014 

Aktuellt i Politiken  1  7 424  4 141 000 kr 

Arbetaren  1  2 352  2 239 000 kr  

Blekinge‐Posten  1  2 119  2 239 000 kr 

Bulletinen Bas Blekinge  1  4 457  2 910 000 kr 

Dagens ETC  1  2 192        72 767 kr1 

Dalabygden  1  2 771  2 239 000 kr  

ETC   1  3 548  2 910 000 kr 

ETC lokaltidning Bergslagen  1  1 669  1 679 000 kr 

ETC lokaltidning Göteborg  1  2 427  2 239 000 kr 

ETC lokaltidningen Malmö   1  2 624  2 239 000 kr 
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ETC lokaltidning Stockholm   1  2 907  2 239 000 kr 

ETC lokaltidning Örebro  1  3 247  2 910 000 kr 

Flamman  1  3 785  2 910 000 kr 

Folket  1  2 545  2 239 000 kr 

Gästriklands Tidning  1  1 527  1 679 000 kr 

Göteborgs Fria Tidning  1  2 294  2 239 000 kr 

Hemmets Vän  1  9 189  5 260 000 kr 

Internationalen  1  1 570  1 679 000 kr 

Kalmar Läns Tidning med Nybro 
Tidning  1  2 030  2 239 000 kr  

Karlstads‐Tidningen  1  2 116  2 239 000 kr  

Kristdemokraten  1  3 013  2 910 000 kr  

Landets Fria tidning  1  2 069  2 239 000 kr 

Lokaltidningen i Sorsele‐ Storuman  1  3 076  2 910 000 kr 

Läns‐Posten  1  3 239  2 910 000 kr 

Länstidningen Värmlandsbygden  1  2 344  2 239 000 kr 

Länstidningen Östergötland  1  3 406  2 910 000 kr 

Miljömagasinet  1  2 158  2 239 000 kr  

M‐L Proletären  1  2 604  2 239 000 kr 

Mälarbladet Måsen  1  3 186  2 910 000 kr 

Mölndals‐Posten  1  6 420  3 582 000 kr 

Nationell Idag  1  1 540  1 679 000 kr 

Nord‐Sverige  1  3 058  2 910 000 kr  

NU  1  3 190  2 910 000 kr 

Nya Tider  1  2 001  Senare beslut 

Ny Tid Göteborgsområdet  1  1 741  1 679 000 kr 

Nyhetstidningen på lätt svenska  1  1 533  1 679 000 kr 

Offensiv  1  2 239  2 239 000 kr 

Sesam öppnar dörrar  1  1 821  1 679 000 kr 

Skaraborgsbygden  1  9 092  5 260 000 kr 

Skånes Fria Tidning  1  2 036  2 239 000 kr 

Skärgården från Grisslehamn till 
Landsort  1  5 153  3 582 000 kr 

Smålandsbygdens Tidning  1  2 261  2 239 000 kr 

Smålands Folkblad  1  2 090  2 239 000 kr 

Stockholms Fria Tidning  1  2 145  2 239 000 kr 

Stockholms Tidningen  1  2 004  2 239 000 kr 

Sändaren  1  6 921  3 582 000 kr 

Sörmlandsbygden  1  3 424  2 910 000 kr 

Tempus  1  2 050  2 239 000 kr 

Tranås‐Posten  1  2 489  2 239 000 kr 
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Uddevalla‐Posten  1  1 516  1 679 000 kr 

Upplands Nyheter  1  2 076  2 239 000 kr 

Västerbottens Mellanbygd  1  3 137  2 910 000 kr 

Västerbottningen  1  3 218  2 910 000 kr 

Västerbygden – Tidning för 
Västsverige (f.d. Västerbygden)  1  2 015  2 239 000 kr 

Västmanlands Nyheter  1  1 541  1 679 000 kr 

Växjöbladet/Kronobergaren  1  2 032  2 239 000 kr 

Östhammars Nyheter  1  2 028  2 239 000 kr 

Fria Tidningen  2  5 580  4 298 000 kr 

Kungsbacka Posten  2  4 414  3 492 000 kr 

Lokaltidningen Stenungsund  2  4 303  3 492 000 kr 

Norra Halland  2  9 100  6 313 000 kr 

1 Dagens ETC ändrade utgivningsfrekvens från en till fem utgivningar i veckan den 13 januari 2014. 

Slutligt beslut avser driftsstöd för utgivning av tidningen en gång i veckan under del av januari 

2014. 

 

3.	Begränsat	driftsstöd	
	
Fyra tidningar är berättigade till begränsat driftsstöd, enligt 2 kap. 7 och 8 §§ 
presstödsförordningen. Beloppet för tidningar med begränsat driftsstöd anges i 2 kap. 10 
§ presstödsförordningen. 

Tabell.	4	Begränsat	driftsstöd	

	
Utgivnings‐  Presstödsgrundande  Slutligt 

Tidning  frekvens  upplaga  belopp 2014 

Haparandabladet  2  3 141  2 239 000 kr 

Ölandsbladet  3  6 882  2 239 000 kr 

Gotlands Allehanda  6  7 482  2 239 000 kr 

Gotlands Tidningar  6  10 229  2 239 000 kr 

 

4.	Driftsstöd	till	tidningar	på	andra	språk	än	svenska.	
	

Fyra tidningar ges ut på annat språk än svenska. För denna grupp gäller utöver övriga 

villkor, enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen, att de ska vända sig till språkliga 

minoriteter i Sverige, ha sin huvudredaktion i Sverige och att minst 90 procent av den 

abonnerade upplagan ska vara spridd i Sverige. Tidningarna uppfyller dessa krav. 
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Tabell	5.	Tidningar	på	andra	språk	än	svenska	

	
Utgivnings‐  Abonnerad  Slutligt 

Tidning  frekvens      upplaga  belopp 2014 

Eesti Päevaleht  1  1 551  1 679 000 kr 

Liberacion  1  2 180  2 239 000 kr 

Ruotsin Suomalainen  1  9 797  5 260 000 kr 

Suomen Uutisviikko  1  2 195  2 239 000 kr 

 

5.	Elektroniskt	distribuerade	tidningar	
 

Enligt 2 kap 11 a § presstödsförordningen får driftsstödet jämkas för elektroniskt 

distribuerade tidningar om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion 

och distribution. Stödet har tidigare jämkats med 25 procent i förhållande till stödnivån 

för tidning i motsvarande kategori utgiven på papper. Vid Presstödsnämndens samman‐

träde den 11 juni 2014 beslutades att det är de faktiska kostnaderna för e‐tidningsutgiv‐

ningen som ska ligga till grund för om en jämkning ska ske (dnr 14/00053). Det innebär 

att tidningar med elektronisk utgivning från och med detta år har möjlighet att få ett 

högre stöd. En justering av stödet sker därmed för de två berörda tidningarna. 

Tabell	6.	Elektroniskt	distribuerade	tidningar	

	
Utgivnings‐  Abonnerad  Slutligt 

Tidning  frekvens       upplaga  belopp 2014 

Feministiskt perspektiv  1  2 123  1 819 167 kr 

Politiken.se  1  1 577  1 482 811 kr 

 

 

 



 
 
 

Box 26, 121 25 Stockholm-Globen • Arenavägen 55 • Tel: 08-24 73 70 • Fax: 08-741 08 70 • www.presstodsnamnden.se 

1 (3) 

Protokoll 6/2014 

 

   

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 22 oktober 2014 

Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, 

Stockholm-Globen. 

 

Närvarande 

 

Ordförande  Gunilla Svahn Lindström  

   

   

Ledamöterna  Annika Bergström (§§ 2-8) 

  Anders Öhberg 

  Stefan Tornberg 

  Åke Wredén  

  Inger Strömbom 

Peder Wachtmeister  

  Helene Petersson  

  Wiwi-Anne Johansson  

  Niclas Malmberg  

  Jonas Rydfors   

  

  

Suppleanterna  Örjan Härneskog  

  Leif Pettersson  

  Ilona Szatmari Waldau 

   

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under §§ 5, 6)  

  Per Sandén (föredragande i ärende under § 9)  

Olov Enström (föredragande i ärende under § 8) 

Kajsa Rohdin  

Solveig McKenzie (föredragande i ärende under § 7) 

 

Besök  Ruben Agnarsson (§ 4) 

  Anders Landin (§ 4)   

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 



 

 

2 (3) 

§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 

 

§ 3 

 

Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 17 september 2014.  

 

§ 4 

 

Ruben Agnarsson och Anders Landin från Nyhetstidningen Inblick informerade om 

utgivningen som underlag för ansökan om driftsstöd för 2015. 

 

§ 5 

 

Behandlades förslag till sammanträdesdagar under 2015. 

 

Nämnden beslutade om följande sammanträdesdagar: 

 

 11 februari 

 15 april 

 10 juni 

 16 september 

 21 oktober 

 9 december 

 

Samtliga sammanträden äger rum kl. 10.30–15. 

 

§ 6 

 

Behandlades ärende om tidningen Nationell Idags driftsstöd för 2014 (dnr 13/00279). 

 

Nämnden beslutade 

 

att upphäva beslutet om allmänt driftsstöd för tidningen Nationell Idag som 

fattades den 12 februari 2014.  

att bevaka en fordran på 34 979 kronor i Föreningen Nationell Idags konkurs.  

 

 



 

 

3 (3) 

§ 7 

 

Behandlades driftsstödsansökningar för 2014 (dnr 13/00340). 

 

Nämnden beslutade  

att bevilja slutligt driftsstöd för 2014 enligt vad som framgår av bilaga 1. 

 

§ 8 

 

Behandlades Presstödsnämndens rapport om användning av driftsstöd 2013 (dnr 

14/00076). 

 

Nämnden beslutade 

 

att uppdra åt kansliet att färdigställa rapporten och överlämna den till regeringen. 

 

§ 9 

 

Behandlades skrivelse med begäran om förhandsbesked avseende samarbeten inom 

Mittmedia AB (dnr 14/00059). 

 

Nämnden beslutade 

 

att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att besvara skrivelsen.  

 

§ 10 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Kajsa Rohdin 

Justerat 2014-10-29 

      

 

Gunilla Svahn Lindström 
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2014-10-22   Dnr 13/00340 

   Bilaga 1 till protokoll 

Slutliga beslut om driftsstöd för år 2014 

BESLUT 

Presstödsnämnden beslutar om slutligt beslut för tidningar som fått ett preliminärt 

beslut om driftsstöd för 2014. Besluten om preliminärt driftsstöd för 2014 fattades den 12 

februari 2014 (dnr 13/00340) för Nya Tider respektive den 17 september 2014 för 

Nyhetstidningen Inblick (dnr 13/00270). 

Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning. 

Besluten kan inte överklagas.  

BAKGRUND  

Driftsstöd utgår enligt bestämmelserna i 1 och 2 kap. presstödsförordningen (1990:524). 

Driftsstöd består av allmänt driftsstöd (inkl. extrastöd för storstadstidning), begränsat 

driftsstöd och driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska.  

Av bilaga 1 till protokoll den 11 december 2013 (dnr 13/00340) framgår de allmänna 

villkoren för driftsstöd.  

ALLMÄNNA VILLKOR INFÖR SLUTLIGT BESLUT 

Presstödsnämnden har i samband med de preliminära beslut som fattades den 12 

februari 2014 respektive den 17 september 2014 bedömt att nedanstående tidningar är 

dagstidningar med rätt till driftsstöd. 

Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller hög- och 

medelfrekventa tidningar) respektive 75 procent (gäller lågfrekventa tidningar) av de 

rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen 

(2 kap. 2 b och 5 a §§ presstödsförordningen).  

 



 

 

2 (2) 

Tidningsföretagen har inför detta beslut lämnat en redovisning, styrkt av en godkänd 

eller auktoriserad revisor, av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen 

av den stödberättigade tidningen under 2013. Samtliga tidningsföretag som beviljats 

stöd för 2014 har redovisat vad stödet användes till i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 

3 a § presstödsförordningen.  

BESLUT OM DRIFTSSTÖD FÖR 2014 

Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 

Beloppen för denna kategori finns i 2 kap. 4 och 5 §§ presstödsförordningen. 

Tabell 1. Lågfrekventa tidningar 

 

 

Utgivnings- Presstödsgrundande Slutligt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2014 

Nya Tider 1 2 001 2 239 000 kr 

Nyhetstidn. Inblick 1 4 288 2 910 000 kr 
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Protokoll 7/2014	
	
     

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 10 december 2014 

Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, 

Stockholm‐Globen. 

 

Närvarande 

 

Ordförande    Gunilla Svahn Lindström  

     

    

Ledamöterna    Annika Bergström 

    Anders Öhberg 

    Stefan Tornberg 

    Åke Wredén  

    Inger Strömbom 

Peder Wachtmeister  

    Helene Petersson   

    Wiwi‐Anne Johansson  

    Niclas Malmberg  

    Jonas Rydfors     

   

   

Suppleanterna   Örjan Härneskog  

    Inger Fredriksson 

    Margareta Cederfelt 

    Leif Pettersson (§§ 6‐19)  

         

 

Från kansliet    Åsa Finnström (föredragande i ärenden under §§ 4‐5)  

Solveig McKenzie (föredragande i ärende under §§ 6, 9‐

14) 

Per Sandén (föredragande i ärende under §§ 7, 15‐16, 18)  

Kajsa Rohdin (föredragande i ärende under §§ 8, 14, 17) 

Olov Enström (föredragande i ärende under § 15) 

Rasmus Gedda 

 

 

     



	

 

2 (6)

 

§ 1  

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 

 

§ 2   

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen med tillägg att som § 6 behandla slutligt 

beslut om driftsstöd för 2013 och del av 2012 till AlternaMedia AB för utgivning av Nya 

Tider. 

 

§ 3  

 

Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2014.  

 

§ 4   

 

Kanslichefen informerade nämnden om följande. 

 

 Rasmus Gedda från Myndigheten för radio och tv arbetar under kortare tid på 

Presstödsnämnden enligt en överenskommelse om tjänstemannautbyte som 

finns mellan myndigheterna.  

 Kulturministern har aviserat att en proposition om presstöd kommer att läggas 

under våren 2015. 

 Riskanalys samt risk‐ och sårbarhetsanalys för Presstödsnämnden 2014 (dnr 

14/00180). 

 

§ 5  

 

Med anledning av att riksdagen kommer att fatta beslut om utgiftsområde 1 den 

15 december 2015 gäller att samtliga beslut om driftsstöd som fattas vid sammanträdet 

gäller under förutsättning av riksdagens beslut om anslaget 8.2 Presstöd och 

regeringens tilldelning i Presstödsnämndens regleringsbrev. 

 

§ 6   

 

Behandlades slutligt beslut om driftsstöd till AlternaMedia AB för utgivning av Nya 

Tider 2013 och del av 2012 (dnr 13/00165). 
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Nämnden beslutade  

 

att bevilja slutligt driftsstöd för 2013 och del av 2012 enligt bilaga 1 till protokollet. 

 

§ 7  

 

Behandlades tillämpning av bestämmelsen i 2 kap. 12 § presstödsförordningen 

(1990:524) när tidning ändrar utgivningsfrekvens. 

 

Nämnden beslutade om tillämpning enligt bilaga 2 till protokollet. 

 

§ 8  

 

Behandlades fråga från politiken.se om tillämpning av bestämmelsen i 2 kap. 12 § 

presstödsförordningen (1990:524) för tidning som ändrar utgivningsfrekvens och 

begäran om anstånd att lämna abonnentundersökning (dnr 14/00164). 

 

Nämnden beslutade  

att meddela politiken.se om tillämpningen i enlighet med nämndens beslut i bilaga 2 

samt bevilja anstånd att lämna abonnentundersökning. Denna kan genomföras under 

mätperiod om minst sex månader efter att tidningen ändrat utgivningsfrekvens inför 

nämndens behandling av ansökan om driftsstöd för 2015. 

 

§ 9   

 

Behandlades Orust Tjörn Tidnings ansökan om driftsstöd för 2015. Tidningen planerar 

att gå ned från tre till två dagars utgivning i veckan fr.o.m. 1 januari 2015 (dnr 14/00131). 

 

Nämnden beslutade  

att Orust Tjörn Tidning ska mäta sin upplaga m.m. under minst sex månader i enlighet 

med bestämmelsen i 2 kap. 12 § presstödsförordningen. Tidningen ska även redovisa 

andelen eget redaktionellt innehåll för mätperioden. 

 

§ 10   

 

Behandlades Lysekilsposten AB:s ansökan om allmänt driftsstöd för utgivning av 

Lysekilsposten för 2014 (dnr 14/00168) och 2015 (dnr 14/00132). 

 

 

 



	

 

4 (6)

Nämnden beslutade  

att inte ändra det tidigare beslutet om allmänt driftsstöd för 2014.  

 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2015 med 2 686 000 kronor till 

Lysekilsposten AB för utgivningen av Lysekilsposten. 

 

§ 11   

 

Behandlades AB William Michelsens Boktryckeris ansökan om allmänt driftsstöd för 

utgivning av Alingsås Tidning för 2015 (dnr 14/00115). 

 

Nämnden beslutade  

att avslå ansökan från AB William Michelsens Boktryckeri om allmänt driftsstöd för 

2015 för utgivningen av Alingsås Tidning. 

 

§ 12   

 

Behandlades Haparandabladet AB:s ansökan om begränsat driftsstöd för 2015 för 

utgivning av Haparandabladet (dnr 14/00111).  

 

Haparandabladet avser att komplettera utgivningen med redaktionellt innehåll på 

meänkieli under januari 2015. Ansökan i den delen kommer att behandlas i enlighet 

med beslut skickat till tidningen.  

 

Nämnden beslutade  

att Haparandabladet AB beviljas preliminärt begränsat driftsstöd för 2015 med 

2 239 000 kr för utgivningen av Haparandabladet. 

 

§ 13   

 

Behandlades ansökan från AB Laholms Tidning om allmänt driftsstöd för 2015 för 

utgivning av Laholms Tidning (dnr 14/00140). 

 

Nämnden beslutade  

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2015 med 3 501 500 kronor till AB 

Laholms Tidning för utgivningen av dagstidningen Laholms Tidning. 
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§ 14  

 

Behandlades ansökningar om driftsstöd för 2015. 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja preliminärt driftsstöd för år 2015 enligt vad som framgår av bilaga 3 till 

protokollet (dnr 14/00182). 

 

§ 15   

 

Behandlades Presstödsnämndens undersökning om tidningsdistribution (dnr 

14/00048). 

 

Nämnden beslutade 

 

att uppdra åt kansliet att färdigställa rapporten och överlämna den till regeringen. 

 

§ 16   

 

Behandlades ansökan från Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB om 

distributionsstöd för tidningen Nynäshamns Posten (dnr 14/00171). 

 

Nämnden beslutade  

att Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB har rätt till distributionsstöd för 

tidningen Nynäshamns Posten. 

 

§ 17   

 

Nämnden informerades om att distributionsstödet för 2013 (dnr 14/00178) är samman‐

ställt och att tidningarna har fått slutreglering för det året. Uppgifterna om det för‐

medlade stödet har sammanställts först under hösten 2014 till följd av svårigheter att 

erhålla korrekta underlag från Tidningstjänst AB. 

 

§ 18   

 

Behandlades förmedling av distributionsstöd för år 2015.  
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Nämnden beslutade 

 

att distributionsstöd, enligt 4 kap. presstödsförordningen (1990:524), under år 2015 får 

förmedlas av de distributionsföretag som finns upptagna i bilaga 4 till protokollet (dnr 

14/00185). Distributionsstöd får förmedlas till de dagstidningar som anges i nämnda 

bilaga. 

§ 19   

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Olov Enström 

Justerat 2014‐12‐17 

           

 

Gunilla Svahn Lindström 
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2014‐12‐10    Dnr 13/00165 

               Bilaga 1 till protokoll 

Slutliga	beslut	om	driftsstöd	för	del	av	2012	och	för	2013	

BESLUT	

Protokollsbilagan behandlar slutligt beslut för 2013, och för del av 2012, för dags‐

tidningen Nya Tider som fått ett preliminärt beslut som nystartad tidning.  

Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till tidningen. 

Beslutet kan inte överklagas.  

SLUTLIGA	BESLUT	OM	DRIFTSSTÖD	FÖR	DEL	AV	2012	OCH	FÖR	2013	

Tidningsföretagen har inför slutligt beslut avseende del av 2012 och hela 2013 lämnat en 

redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revisor, av de rörelsekostnader som 

är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen för respektive tid‐

nings valda redovisningsperiod. Se protokollsbilaga 3 från Presstödsnämndens samman‐

träde den 22 oktober 2014 för allmänna villkor för driftsstöd. 

Det slutliga beslutet avser stödnivåer som redan är utbetalda i enlighet med det preli‐

minära beslutet. 	

	
1.	Lågfrekventa	tidningar	med	allmänt	driftsstöd	
	
I gruppen ingår en tidning som kommer ut en dag per vecka. Beloppen för denna 

kategori finns i 2 kap. 4 och 5 §§ presstödsförordningen. 

Tabell	1.	Lågfrekventa	tidningar	
	

Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning frekvens     upplaga 
belopp för del av 
2012 och 2013 

Nya Tider 1 1 688 1 888 875 kr 1 

1 avser det samlade stödet för både 2012 och 2013. 209 875 kr av totalsumman avser stöd för 2012. 
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     2014-12-10                                 Dnr 14/00186 

    Bilaga 2 till protokoll 

    

Tillämpning av bestämmelse i 2 kap. 12 § presstöds-
förordningen när tidning ändrar utgivningsfrekvens  

PRESSTÖDSNÄMNDENS BESLUT 

Presstödsnämnden beslutar att tillämpa bestämmelsen i 2 kap. 12 § presstöds-

förordningen (1990:524) enligt följande.  

Enligt bestämmelsen i 2 kap. 12 § presstödsförordningen ska frågan om huruvida en 

tidning uppfyller kraven för driftsstöd bedömas med utgångspunkt i förhållandena 

under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. [---] För nyetablerade 

dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med fler eller färre nummer i 

veckan än tidigare får uppgifterna i stället avse den tidsperiod för vilken dessa kan fås. 

För uppgifter om täckningsgrad och upplaga får den perioden inte vara kortare än sex 

månader. 

En tidning som ändrar frekvens, och som utkommit året före det år för vilket bidrag 

söks, skiljer sig från en ny tidning eftersom det går att få uppgifter om utgivningen från 

perioden före.  

För att säkerställa att tidningen som byter frekvens uppfyllt de krav som ställs på en 

dagstidning ska tidningen lämna in ett intyg som avser uppgifter för kalenderåret före. 

Tidningen behöver inte uppfylla kraven avseende upplaga och täckningsgrad under 

kalenderåret, utan dessa uppgifter får utgöra en annan period som infaller efter frek-

vensändringen, i enlighet med 2 kap. 12 § 2 st. presstödsförordningen. Tidningen ska 

dock uppfylla alla övriga krav för att vara en dagstidning enligt presstödsförordningen 

och Presstödsnämndens föreskrifter. T.ex. får inte tidningen ha gjort otillåtna uppehåll. 

Nämnden har att ta hänsyn till de bestämmelser om återbetalning som kan bli aktuella 

för det fall tidningen inte uppfyller vissa krav. 

Om tidningen inte uppfyllt regelverket kring upplaga och täckningsgrad under året före 

utgår inget stöd under mätperioden, vare sig om tidningen ökar eller minskar sin frek-

vens. Vid minskad frekvens utgår aldrig stöd under den nya mätperioden.  



 

 

2 (2) 

Efter mätperioden – som inte får vara kortare än sex månader – kontrolleras upplaga 

och täckningsgrad för perioden. Om tidningen uppfyller dessa krav kan stöd utgå för 

innevarande år. 

Ett intyg som avser kalenderåret före och som avser bestämmelserna om uppehåll, 

abonnemangspris, spaltmeter och annonsandel behöver inte inkomma förrän 

tidningens upplaga och täckningsgrad mätts under minst sex månader efter att en 

frekvensändring har skett. Dock måste nämnden meddelas om detta för att inte 

ansökan ska avslås vid de ordinarie sammanträden då ansökningarna behandlas, 

normalt i december och februari.  

Om nämnden anser att det finns ett behov av att revidera även upplaga mot bakgrund 

av t.ex. uppgifter som tyder på en för låg andel abonnerad upplaga av totalupplagan kan 

nämnden begära en extra revision som avser upplagan. 
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2014-12-10  Dnr 14/00182 

   Bilaga 3 till protokollet   

Ansökningar om driftsstöd 2015 

BESLUT 

 

Driftsstöd utgår enligt presstödsförordningen (1990:524) kap. 1 och 2 med senaste 

ändringen 2013:1137. Driftsstöd består av allmänt driftsstöd (inkl. extrastöd för 

storstadstidning), begränsat driftsstöd och driftsstöd till tidningar på andra språk än 

svenska.  

Besluten för respektive tidning redovisas nedan. Det anges också om det finns ett 

särskilt beslut för tidningen och om ansökan kommer att tas upp vid nämndens 

sammanträde den 11 februari 2015.  

Besluten kan inte överklagas.  

ALLMÄNNA VILLKOR 

En dagstidning som är berättigad till driftsstöd ska vara en allmän nyhetstidning eller 

publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk 

opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha 

ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom 

landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna redaktionella inne-

håll ska utgöra minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning 

avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och 

vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresse-

områden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, 

konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv 

och religion (1 kap. 6 § presstödsförordningen).  

Dagstidningens primära uppgift ska vara reguljär och allmän nyhetsförmedling av 

aktuella händelser och skeenden samt samhällsbevakning. Den primära uppgiften kan 

även vara allmänpolitisk opinionsbildning. Detta är utgångspunkten vid en helhets-

bedömning av om en tidning är berättigad till stöd enligt presstödsförordningen. I 

denna bedömning vägs in i vilken mån den allmänna nyhetsförmedlingen eller den  
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allmänpolitiska opinionsbildningen består av originalmaterial. Med allmän nyhets-

förmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning avses ett innehåll som täcker en bredd 

av olika ämnesområden. En tidnings innehåll får ämnesmässigt begränsas om det kan 

motiveras av det geografiska spridningsområdet. Den presstödsgrundande nyhetsför-

medlingen och opinionsbildningen ska ske genom text och bild. En dagstidning kan 

framställas i olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut elektron-

iskt (1 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2014:2)). 

Som grund för beräkningarna av stödbeloppen finns intyg från TS Mediefakta AB (TS) 

avseende mätningar under perioden januari–september 2014. Intygen är utformade uti-

från presstödsförordningens villkor för driftsstöd. Förutom presstödsintygen har från 

sökande begärts utgivningsbevis, registreringsbevis, försäkran om antalet uppehåll för 

återstoden av kalenderåret (lågfrekventa tidningar) samt försäkran att tidningen har ett 

eget redaktionellt material på minst 55 procent. Nämnden har i vissa fall begärt in 

underlag där det egna och gemensamma materialet kontrollmätts av TS. 

Med hänvisning till 2 kap. 2 b och 5 a §§ presstödsförordningen att stödet inte får 

överstiga en viss andel av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen har 

tidningarna även lämnat en prognos över rörelsekostnaderna för 2014. Alternativt har 

tidningsföretagen kunnat hänvisa till kostnadsuppgifter för 2013 om dessa har kunnat 

anses vara vägledande för 2014.  

Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller hög- och 

medelfrekventa tidningar) respektive 75 procent (gäller lågfrekventa tidningar) av de 

rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen 

(2 kap. 2 b § presstödsförordningen).  

Presstödsnämnden beslutar om ett preliminärt driftsstöd för 2015. Senast den 6 maj 2015 

ska tidningsföretagen lämna en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad 

revisor, av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av den stöd-

berättigande tidningen under 2014. Nämnden beslutar därefter om slutligt stöd för 2015 

vid sitt sammanträde den 16 september 2015. Eventuella justeringar av stödet görs vid 

månadsutbetalningarna oktober–december 2015. Vid utebliven redovisning kommer 

stödet inte att betalas ut. 

Tidningar som har beviljats helårsmätning eller som p.g.a. att deras abonnerade upp-

lagor överstiger en upplagegräns med högst 150 exemplar kommer att behandlas vid 

Presstödsnämndens sammanträde den 11 februari 2015 under förutsättning att ett nytt 

intyg har inkommit i tid. Tidningar som har en abonnerad upplaga som understiger en 

upplagegräns med högst 150 exemplar erbjuds helårsmätning och ska meddela nämn-

den om ärendet ska behandlas efter sådan mätning (3 kap. 2 § Presstödsnämndens före-

skrifter).  

Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.  
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ALLMÄNT OM ANSÖKNINGARNA FÖR 2015 

Sammanlagt har 90 ansökningar om stöd för 2015 inkommit, varav 3 avser nya tidningar 

som inte hade driftsstöd under 2014, Alingsås Tidning, Laholms Tidning och 

Lysekilsposten. Samtliga dessa tidningar får egna beslut, se protokollet. 

BESLUT OM DRIFTSSTÖD FÖR 2015 

 

1. Allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa tidningar 
 

Som villkor för allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekvent tidning gäller att  

- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 

- dess totalupplaga i huvudsak (minst 70 procent) ska vara abonnerad 

- dess abonnemangspris inte får vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas 

av tidningar i motsvarande kategori 

- dess täckningsgrad inte får överstiga 30 procent. 

- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, 

ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3a §. 

1.1 Storstadstidningar 
 

För att erhålla stöd som storstadstidning krävs förutom ovanstående villkor att tid-

ningen utkommer minst sju dagar i veckan i Stockholm, Göteborg eller Malmö och att 

den har ett redaktionellt innehåll på minst 30 000 spaltmeter (1 kap. 6 § presstöds-

förordningen).  

Storstadstidningar kan utöver det allmänna driftsstöd som gäller för övriga hög- och 

medelfrekventa dagstidningar (maximalt 16 861 000 kr) ansöka om ett extrastöd för de 

nettokostnader som följer av de krav som särskilt ställs på denna typ av tidning i pres-

stödsförordningen. Under 2015 får extrastödet utgöra maximalt 50 procent av netto-

kostnaderna. Det sammanlagda driftsstödet till storstadstidningarna får inte överstiga 

47 900 000 kronor för 2015 (2 kap. 2 § presstödsförordningen).  

 

Tabell 1. Storstadstidningar 

 

 Utgivnings- Medelnetto- Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2015 

Skånska Dagbladet 7 23 693 31 571 250 kr 

Svenska Dagbladet 7 138 804 47 900 000 kr 
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1.2 Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 

 

I gruppen finns 15 tidningar. Maximalt stöd för var och en av dessa tidningar är 

16 861 000 kr. En tidning har begärt och beviljats mätning av upplaga på helåret 2013 

(markerade nedan med 1). Orust Tjörn Tidning (markerad nedan med en *) planerar att 

gå ned till två utgivningar per vecka fr.o.m. 1 januari 2015. Tidningens upplaga kommer 

därför att mätas under minst sex månader innan beslut fattas. 

 

Tabell 2. Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 

 

 Utgivnings- Medelnetto Preliminärt 

Tidning frekvens  Upplaga belopp 2015 

Orust Tjörn Tidning 3  Senare beslut * 

Världen Idag 3 6 147 4 324 000 kr 

Dagen 4 17 354 16 309 000 kr 

Dagens ETC 5  Helårsmäts1 

Dagbladet 6 6 388 9 000 500 kr 

Dala-Demokraten 6 10 217 14 405 500 kr 

Folkbladet Norrköping 6 5 144 7 261 500 kr 

Länstidningen Södertälje 6 10 475 14 781 500 kr 

Länstidningen Östersund 6 9 623 13 559 500 kr 

Norrländska Socialdemokraten 6 28 088 16 861 000 kr 

Sydöstran 6 9 575 13 512 500 kr 

Värmlands Folkblad 6 13 640 16 861 000 kr 

Västerbottens Folkblad 6 8 675 12 243 500 kr 

Östran/Nyheterna 6 8 381 11 820 500 kr  

Arbetarbladet 7 17 265 16 861 000 kr 

 

2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 

 

Villkor för allmänt driftsstöd till lågfrekvent tidning är enligt 2 kap. 2 § 

presstödsförordningen att 

- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 

- dess totalupplaga till övervägande del (minst 51 procent) ska vara abonnerad 

- dess abonnemangspris inte får vara lägre än 350 kr för helår 

- den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår 

- den inte får ha en betald annonsandel som överstiger 50 procent av dess hela 

tidningsutrymme under ett kalenderår 

- dess täckningsgrad inte får överstiga 30 procent 
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- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, 

ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap 3 a §. 

 

Fyra ansökningar har begärt och beviljats mätning av upplagan på helåret 2014 

(markerade nedan med 1).  

Åtta tidningar har en abonnerad upplaga som understiger eller överstiger 

upplagegränsen 1 500 exemplar med mindre än 150 exemplar och kommer därför att 

helårsmätas och inte beviljas något stöd nu (markerade nedan med 2). Tio av 

tidningarna (markerade nedan med 3) har en abonnerad upplaga som överstiger en 

upplagegräns med högst 150 exemplar och erbjuds därför helårsmätning, men beviljas 

stöd enligt en lägre upplagenivå. Åtta av tidningarna (markerade nedan med 4) 

understiger en upplagegräns med högst 150 exemplar och erbjuds att helårsmätas. 

Tabell 3. Lågfrekventa tidningar 

 

 

 

 Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens     upplaga belopp 2015 

Aktuellt i Politiken 1 7 500 4 141 000 kr 

Arbetaren 1 2 247 2 239 000 kr 

Blekinge-Posten 1 2 236 2 239 000 kr 

Bulletinen Bas Blekinge 1 3 999 2 910 000 kr 

Dalabygden 1 2 871 2 239 000 kr 4  

ETC  1  Helårsmäts 1 

ETC lokaltidning Bergslagen 1  Helårsmäts 1 

ETC lokaltidning Göteborg 1 1 520 Helårsmäts 2 

ETC lokaltidningen Malmö  1 1 974 1 679 000 kr4  

ETC lokaltidning Stockholm  1 2 092 1 679 000 kr3 

ETC lokaltidning Örebro 1 2 160  2 239 000 kr 

Flamman 1 3 601 2 910 000 kr 

Folket  1 2 397 2 239 000 kr 

Gästriklands Tidning 1 1 572 Helårsmäts 2 

Göteborgs Fria Tidning 1 2 237 2 239 000 kr 

Hemmets Vän 1 9 774 5 260 000 kr 

Internationalen 1 2 011 1 679 000 kr 3 

Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 1 2 078 1 679 000 kr 3 

Karlstads-Tidningen 1 2 099 1 679 000 kr 3 

Kristdemokraten 1 2 973 2 239 000 kr 4 

Landets Fria Tidning 1 1 772 1 679 000 kr 

Lokaltidningen i Sorsele- Storuman 1 3 265 2 910 000 kr 

Läns-Posten 1 3 327 2 910 000 kr  

Länstidningen Värmlandsbygden 1 2 302 2 239 000 kr 
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Länstidningen Östergötland 1 3 326 2 910 000 kr 

Mariefreds Tidning (Måsen) 1 3 217 2 910 000 kr 

Miljömagasinet 1 1 973 1 679 000 kr 4 

M-L Proletären 1 2 645 2 239 000 kr 

Mölndals-Posten 1 6 206 3 582 000 kr 

Nord-Sverige 1 2 932 2 239 000 kr 4 

NU 1 3 358 2 910 000 kr 

Nya Tider 1 2 939 2 239 000 kr 4 

Ny Tid Göteborgsområdet 1 1 725 1 679 000 kr 

Nyhetstidningen Inblick 1 4 768 2 910 000 kr 

Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1 892 1 679 000 kr 4 

Offensiv 1 2 163 2 239 000 kr 

Sesam öppnar dörrar 1 1 462 Helårsmäts 2 

Skaraborgsbygden 1  Helårsmäts 1 

Skånes Fria Tidning 1 1 491 Helårsmäts 2 

Skärgården från Grisslehamn till Landsort 1 5 250 3 582 000 kr 

Smålandsbygdens Tidning 1 2 291 2 239 000 kr 

Smålands Folkblad 1  Helårsmäts 1 

Stockholms Fria Tidning 1 1 890 1 679 000 kr 4 

Stockholms Tidningen 1 2 154 2 239 000 kr 

Sändaren 1 6 236 3 582 000 kr 

Sörmlandsbygden 1 3 294 2 910 000 kr 

Tempus 1 2 011 1 679 000 kr 3 

Tidningen Västsverige – Västerbygden  1 2 080 1 679 000 kr 3 

Tranås-Posten 1 2 600 2 239 000 kr 

Uddevalla-Posten 1 1 598 Helårsmäts 2 

Upplands Nyheter 1 2 142 1 679 000 kr 3 

Västerbottens Mellanbygd 1 3 249 2 910 000 kr 

Västerbottningen 1 3 067 2 239 000 kr 3 

Västmanlands Nyheter 1 1 642 Helårsmäts 2 

Växjöbladet/Kronobergaren 1 2 123 1 679 000 kr 3 

Östhammars Nyheter 1 1 644 Helårsmäts 2 

Fria Tidningen 2 4 758 3 492 000 kr 

Kungsbacka Posten 2 4 082 3 492 000 kr 

Lokaltidningen Stenungsund 2 4 102 3 492 000 kr 

Norra Halland 2 9 043 5 641 000 kr 3 
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3. Begränsat driftsstöd 
 

Fyra tidningar är berättigade till begränsat driftsstöd, enligt 2 kap. 7 och 8 §§: 

Haparandabladet (markerad nedan med en *), Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, 

Ölandsbladet. Beloppet för tidningar med begränsat driftsstöd anges i 2 kap. 10 § 

presstödsförordningen. 

 

 

Tabell. 4 Begränsat driftsstöd 

 

 Utgivnings- Presstödsgrundande Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2015 

Haparandabladet 2 3 112 Särskilt beslut * 

Ölandsbladet 3 6 860 2 239 000 kr 

Gotlands Allehanda 6 7 853 2 239 000 kr 

Gotlands Tidningar 6 10 719  2 239 000 kr 

 

4. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. 
 

Under denna rubrik finns fyra tidningar. Tidningarna uppfyller kraven som framgår av 

bestämmelsen i 2 kap. 11 § presstödsförordningen.  

En tidning har en abonnerad upplaga som överstiger upplagegränsen 1 500 exemplar 

med mindre än 150 exemplar och kommer därför att helårsmätas och inte beviljas något 

stöd nu (markerad med 1).  

En tidning (markerad nedan med 2) har en abonnerad upplaga som överstiger en 

upplagegräns med högst 150 exemplar och erbjuds därför helårsmätning, men beviljas 

stöd enligt en lägre upplagenivå. 

 

 

Tabell 5. Tidningar på andra språk än svenska 

 Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens     upplaga belopp 2015 

Eesti Päevaleht 1 1 518 Helårsmäts 1 

Liberacion 1 2 182 2 239 000 kr 

Ruotsin Suomalainen 1 9 338 5 260 000 kr 

Soumen Uutisviikko 1 2 049 1 679 000 kr 2 
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5. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 

Enligt 2 kap 11 a § presstödsförordningen får driftsstödet jämkas för elektroniskt 

distribuerade tidningar om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion 

och distribution. Stödet har tidigare jämkats med 25 procent i förhållande till stödnivån 

för tidning i motsvarande kategori utgiven på papper. Vid Presstödsnämndens samman-

träde den 11 juni 2014 beslutades att det är de faktiska kostnaderna för e-tidningsutgiv-

ningen som ska ligga till grund för om en jämkning ska ske (dnr 14/00053). Det innebär 

att tidningar med elektronisk utgivning har möjlighet att få ett högre stöd.  Politiken.se 

(nedan markerad med en *) planerar att gå upp till två utgivningar i veckan fr.o.m. 

1 januari 2015. Tidningens upplaga kommer mätas under minst sex månader innan 

beslut fattas. 

 

Tabell 6. Elektroniskt distribuerade tidningar 

 

      Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens      upplaga belopp 2015 

Feministiskt perspektiv 1 2345 2 239 000 kr 

Politiken.se 1  Senare beslut * 
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  2014‐12‐10                      Dnr 14/00185 
 
  Bilaga 4 till protokoll     
 
   
 
 
 

Distributionsstöd	till	dagstidningar	2015	
 

BESLUT	

Distributionsstöd får under 2015 förmedlas av de distributionsföretag som anges på s. 2 till de 

tidningar som anges på s. 3‐4 i denna bilaga.  

Beslutet kan inte överklagas.  

	
ALLMÄNT	OM	DISTRIBUTIONSSTÖD	
Bestämmelser om distributionsstöd finns i 4 kap. presstödsförordningen (1990:524).  

 

Av förordningen framgår bland annat att distributionsstöd får lämnas för varje abonnerat 

exemplar av en dagstidning 

 vars upplaga i huvudsak är betald, 

 som har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från det pris tidningar har 

i den kategori som tidningen tillhör, 

 som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett befordringsföretag i lantbrev‐

bäringsturer eller särskilda tidningsutdelningsturer, där minst två tidningsföretag 

deltar. (4 kap. 1 § presstödsförordningen) 

Av bestämmelsen i 4 kap. 2 § presstödsförordningen framgår att ett tidningsföretag ska förbinda 

sig att  

 

1. avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där 

stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den 

egna tidningen kan medfölja, och 

2. överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive 

distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad 

samdistribution. 

 

Av förordningen framgår bland annat vidare att ett distributionsföretag får förmedla 

distributionsstöd endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor: 

 

 Företaget ska inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där det finns 

förutsättning för stödberättigad samdistribution. 
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 För samdistributionen ska företaget tillämpa prissättning enligt 4 kap. 5 § 

presstödsförordningen för sådana tidningsföretag som har undertecknat en 

förbindelse enligt 4 kap. 2 § presstödsförordningen och ger ut tidningar som normalt 

kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning som kommer ut en 

gång per vecka gäller vidare att den ska ha minst en procents hushållstäckning i den 

A‐region där tidningens utgivningsort är belägen. Prissättningen ska vara sådan att 

storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet 

inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir 

väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per 

exemplar, att distributionen av någon av tidningarna leder till mer administrativt 

arbete än för de andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder till 

särskilda transportkostnader, får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. 

En sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett 

exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än 

priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen. 

 

 Företaget ska hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar 

o vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte 

uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör, 

och 

o som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten. 

 

 Företaget ska delge anbud på samdistribution inom ett distributionsområde till 

samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och 

samma tidpunkt. (4 kap. 5 § presstödsförordningen) 

DISTRIBUTIONSFÖRETAG	MED	RÄTT	ATT	FÖRMEDLA	DISTRIBUTIONSSTÖD	

 

Pressens Morgontjänst KB, Box 520, 169 29 Solna 

Tidningsbärarna KB, Box 6106, 200 11 Malmö 

Tidningstjänst AB, Box 1121, 111 81 Stockholm 

Västsvensk Tidningsdistribution KB, 405 02 Göteborg  
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TIDNINGAR	MED	RÄTT	TILL	DISTRIBUTIONSSTÖD	

 

Alingsås Tidning 

Arbetarbladet 

Arvika Nyheter 

Avesta Tidning 

 

Barometern med Oskarshamns‐Tidningen 

Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgs  

Tidning, Karlshamns Allehanda 

Blekinge‐Posten 

Bohusläningen 

Borlänge Tidning med Södra  

Dalarnes Tidning 

Borås Tidning 

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 

 

 

Dagbladet 

Dagen 

Dagens ETC 

Dagens Industri 

Dagens Nyheter 

Dala‐Demokraten 

Dalabygden 

Dalslänningen 

 

Enköpings‐Posten 

Eskilstuna‐Kuriren med Strengnäs Tidning 

Efter arbetet 

ETC 

ETC Lokaltidning Bergslagen 

ETC Lokaltidning Göteborg 

ETC lokaltidning Malmö 

ETC Lokaltidning Stockholm 

ETC Lokaltidning Örebro 

Expressen/Göteborgs‐

Tidningen/Kvällsposten 

 

Fagersta‐Posten 

Falköpings Tidning 

Falu‐Kuriren 

Filipstads Tidning   

Flamman 

Folkbladet 

Folket 

Fria Tidningen 

Fryksdals‐Bygden 

 

Gefle Dagblad 

Gotlands Allehanda 

Gotlands Tidningar 

Gästriklands Tidning 

Göteborgs Fria tidning 

Göteborgs‐Posten 

 

Hallands Nyheter 

Hallandsposten 

Haparandabladet 

Helsingborgs Dagblad/Nordvästra  

Skånes Tidningar/Landskrona Posten 

Hemmets Vän 

Hjo Tidning 

Hudiksvalls Tidning  

Härjedalen 

  

Jönköpings‐Posten 

 

Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 

Karlskoga‐Kuriren/Karlskoga Tidning 

Karlstads‐Tidningen 

Katrineholms‐Kuriren 

Kristdemokraten 

Kristianstadsbladet 

Kungsbacka‐Posten 

Kungälvs‐Posten 

 

Laholms Tidning 

Landets fria tidning 

Linköpings Tidning/Kinda‐Posten 

Ljusdals‐Posten 

Ljusnan 

Lokaltidningen Sorsele‐Storuman‐ 

Vilhelmina‐Dorotea‐Åsele 

Lokaltidningen Stenungsund 

Lysekils‐Posten 

Läns‐Posten 

Länstidningen Södertälje 

Länstidningen Värmlands‐Bygden  

Länstidningen Östergötland 

Länstidningen Östersund 
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Mariestads‐Tidningen 

Mora Tidning 

Motala och Vadstena Tidning 

Mälarbladet Måsen 

Mölndals‐Posten 

 

Nerikes Allehanda 

Nord‐Sverige 

Norra Halland  

Norra Skåne     

Norran  

Norrbottens‐Kuriren 

Norrköpings Tidningar 

Norrländska Socialdemokraten 

Norrtelje Tidning 

Nya Kristinehamns‐Posten 

Nya Lidköpings‐Tidningen  

Nya Ludvika Tidning 

Nya Wermlands‐Tidningen 

Nynäshamns Posten 

 

Offensiv 

Orust Tjörn‐Tidningen 

 

Piteå‐Tidningen 

Provinstidningen Dalsland 

 

Sala Allehanda 

Skaraborgs Allehanda 

Skaraborgs Läns Tidning 

Skaraborgsbygden 

Skånes Fria Tidning 

Skånska Dagbladet 

Skövde Nyheter 

Smålands Folkblad 

Smålands‐Tidningen med  

Tranås Tidning och Vetlanda Posten 

Smålandsbygdens Tidning 

Smålandsposten 

Smålänningen 

Stockholms Fria Tidning 

Strömstads Tidning  

Sundsvalls Tidning 

Svenska Dagbladet 

Sydsvenska Dagbladet 

Sydöstran 

Säffle‐Tidningen 

Söderhamns‐Kuriren 

Södermanlands Nyheter 

Sörmlandsbygden 

 

Tempus 

Tidningen Ångermanland 

Trelleborgs Allehanda 

TTELA Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns 

Allehanda 

 

Uddevalla‐Posten 

Ulricehamns Tidning 

Upplands Nyheter 

Upsala Nya Tidning 

 

Vestmanlands Läns Tidning 

Vimmerby Tidning  

Världen Idag 

Värmlands Folkblad 

Värnamo Nyheter 

Västerbottens Folkblad 

Västerbottens‐Kuriren 

Västerbottens Mellanbygd 

Västerbottningen 

Västerbygden 

Västerviks‐Tidningen 

Västgöta‐Bladet 

Västmanlands Nyheter 

Växjöbladet/Kronobergaren 

 

Ystads Allehanda 

  

Ölandsbladet 

Örnsköldsviks Allehanda 

Östersunds‐Posten 

Östgöta Correspondenten 

Östhammars Nyheter 

Östran/Nyheterna 
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