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Protokoll 1/2015

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 11 februari 2015
Plats: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen.
Närvarande
Ordförande

Thomas Norling

Ledamöterna

Mart Ots
Anders Öhberg
Niclas Malmberg
Berit Högman
Wiwi-Anne Johansson
Jonas Rydfors
Maria Abrahamsson
Inger Strömbom
Stefan Tornberg

Suppleanterna

Ann-Jeanette Eriksson
Anders Sellström
Inger Fredriksson

Från kansliet

Åsa Finnström (föredragande i ärenden under §§ 3, 5 - 10)
Solveig McKenzie (föredragande i ärende under § 11)
Per Sandén (föredragande i ärende under § 3)
Kajsa Rohdin (föredragande i ärende under § 12)
Olov Enström
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§1
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade den nya nämnden
välkommen. Ledamöter, suppleanter och kansliets personal presenterade sig.
§2
Nämnden beslutade fastställa dagordningen med tillägg för frågan om kommande
sammanträdestider, samt att ärendet om ägarbyte för tidningen Tempus ska utgå.
§3
Allmän information om presstöd och Presstödsnämnden.
§4
Nämnden beslutade att godkänna protokoll från sammanträdet den 10 december 2014.
§5
Kanslichefen informerade nämnden om följande.


Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Presstödsnämnden (dnr 15/00001).



Regeringen planerar en proposition om presstöd i mars 2015.



Presstödsnämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag till innovationsstöd för
den tryckta dagspressen (Ku2015/395/MFI). Uppdraget ska redovisas senast den
15 maj 2015. Kansliet tar fram en plan för arbetet där även avstämningar med
nämnden framgår.

§6
Behandlades frågan om avveckling av Presstödsnämnden som egen myndighet och
överföringen av verksamheten och nämnden som beslutsorgan till Myndigheten för
radio och tv. Detta innebär bl.a. att nämnden kommer att få i uppdrag att förbereda och
genomföra överföringen av verksamheten.
Nämnden beslutade
att ge kanslichefen i uppdrag att ansvara för arbetet och att lämna de redovisningar som
regeringen efterfrågar.
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§7
Behandlades förslag att flytta sammanträdet den 10 juni 2015.
Nämnden beslutade
att flytta sammanträdet den 10 juni till den 4 maj 2015.
§8
Behandlades årsredovisning för 2014 (dnr 15/00017).
Nämnden beslutade
att anta Presstödsnämndens årsredovisning för år 2014.
§9
Behandlades verksamhetsplan för 2015 (dnr 15/00013).
Nämnden beslutade
att anta verksamhetsplanen för 2015 enligt bilaga 1 till protokollet.

§ 10
Behandlades budgetunderlag för 2016–2018 (dnr 15/00014).
Nämnden beslutade
att anta Presstödsnämndens budgetunderlag för 2016 – 2018.
§ 11
Behandlades ansökningar om allmänt driftsstöd för 2015.
Nämnden beslutade
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2015 enligt vad som framgår av bilaga 2
till protokollet (dnr 14/00182).
Ledamoten Berit Högman deltog inte i beslut avseende Karlstads-Tidningen (dnr
14/00079)
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§ 12
Nämnden informerades om att distributionsstödet för 2014 (dnr 15/00007) är sammanställt och att tidningarna kommer att få slutreglering för det året.
§ 13
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Olov Enström
Justerat 2015-02-17

Thomas Norling
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2015-02-11

Dnr 15/00013
Bilaga 1 till protokollet

Presstödsnämndens verksamhetsplan 2015
Enligt 4 § p. 3 myndighetsförordningen (2007:515) ska en myndighets ledning besluta
om en verksamhetsplan för myndigheten.
Enligt sin instruktion (2007:1191) har Presstödsnämnden till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten
1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och i övrigt
tillämpa bestämmelserna i förordningen,
2. följa och analysera utvecklingen inom dagspressen, och
3. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen
(1977:827).
Inom ramen för uppgifterna i instruktionen ska myndigheten årligen rapportera till
regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i
tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt
övriga väsentliga förändringar inom dagspressen.
Uppgiften att redovisa utvecklingen och förutsättningarna för tidningsdistributionen
tillkom under 2014 och ersatte uppgiften att redovisa kostnader och kostnadsutveckling
för tidningsdistributionen samt tidningsföretagens prissättning av distributionstjänsten.
Utgångspunkten i Presstödsnämndens arbete är att objektivitet, saklighet och likabehandling ska genomsyra verksamheten. Presstödsnämnden ska också ge god service
och lämna svar på förfrågningar med mera så snart som möjligt.
Presstödsnämnden har en verksamhetsgren – presstöd, vilken inkluderar alla de frågor
om dagspressen som myndigheten arbetar med. Nämnden disponerar två ramanslag
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslagen 8:1 Presstödsnämnden och 8:2 Presstöd.
Det senare får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen.
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Presstödsnämndens ledamöter och suppleanter utses av regeringen. Nämnden består av
högst elva ledamöter och elva personliga suppleanter. Nämnden sammanträder normalt
sex gånger per år. Presstödsnämnden har ett kansli med fem medarbetare. Kanslichefen
är förordnad av regeringen.
Presstödsnämndens verksamhet indelas enligt följande:
A. Bidragsgivning – handläggning av ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen.
B. Redovisning och rapportering – följa och analysera utvecklingen inom dagspressen, redovisa driftsstödsanvändning och uppgifter om dagstidningars
spridning.
C. Organisation och förvaltning – administrativa frågor samt ledning och styrning
av myndigheten

A. Bidragsgivning
1.

Löpande verksamhet

Presstödsnämnden beslutar om stöd till dagstidningar, i form av driftsstöd och distributionsstöd, i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen och Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2014:2).
Arbetet på kansliet följer särskilda rutiner för handläggning av ansökningar, utbetalning
av stöd m.m.
Ett kontinuerligt arbete pågår med att utveckla och följa upp ansöknings- och redovisningsprocessen, dokumentationen och informationen till tidningarna.
Driftsstöd
Tidningar med driftsstöd ska redovisa sina rörelsekostnader, vilka driftsstödsnivån ska
relateras till. För att hänsyn ska kunna tas till rörelsekostnaderna som föregår det år för
vilket bidrag söks fattas två beslut om driftsstöd. Ett preliminärt beslut om driftsstöd
fattas i de flesta fall i december. Efter redovisning av rörelsekostnaderna fattas ett
slutligt beslut om driftsstöd, vanligtvis i september.
a) Intyg i samband med driftsstödsansökan
Enligt Presstödsnämndens föreskrifter ska en tidning som ansöker om driftsstöd bifoga
intyg om upplaga, täckningsgrad m.m. enligt av Presstödsnämnden fastställt formulär.
Intyget ska utfärdas av en oberoende aktör, som godkänts av Presstödsnämnden.
Aktören ska ha kunskap om och förmåga att systematiskt mäta upplaga, hushållstäckning, redaktionellt innehåll m.m. Den som utfärdar intyget ska följa tidningens
utgivning såväl löpande under året som i samband med att intyget tas fram i syfte att
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säkerställa att uppgifterna är korrekta genom revision av distribution, abonnemang och
ekonomi samt genom granskning av publicerade utgåvor. Presstödsnämnden kan när
det behövs begära att intygsgivaren gör en kontrollmätning av en tidnings egna redaktionella innehåll och detta innehålls förhållande till det totala redaktionella innehållet.
Nämnden kan också vid behov begära in andra uppgifter från intygsgivaren, t.ex.
abonnentundersökningar.
Under året kommer riktlinjerna att tydliggöras ytterligare.
b) Bedömning av dagstidning och tidningars självständighet
Presstödsnämnden får återkommande förfrågningar eller uppmärksammar frågor om
vilka möjligheter som finns till redaktionellt och annat samarbete mellan olika tidningstitlar. Utvecklingen i tidningsbranschen innebär att frågor som rör tillämpningen
av 1 kap. 7 § presstödsförordningen aktualiseras vid flera tillfällen varje år. Detsamma
gäller frågor om eget redaktionellt innehåll och om en tidning som ansöker om driftsstöd innehållsmässigt är en dagstidning.
c) Kostnadsredovisningar
Arbetet med att utveckla modellen för granskning och bedömning av tidningarnas
rörelsekostnader kommer att fortsätta under året. Syftet är att säkerställa att lämnade
uppgifter är korrekta och att tidningarna uppfyller kraven i presstödsförordningen.
Frågor om bedömning av gemensamma kostnader kommer att uppmärksammas
särskilt.
Distributionsstöd
Kontroller av stöd
Efter varje kalenderår görs en slutreglering när tidningarnas distributionsstöd stäms av
och en eventuell justering av stödet görs.
Presstödsnämndens kansli genomför kvartalsvis stickprov bland ett urval av tidningarna
med distributionsstöd i syfte att verifiera de uppgifter som distributionsföretagen
lämnar avseende förmedlat distributionsstöd.
2.

Områden för fördjupade analyser

Kommande ändringar i presstödsförordningen
Regeringen avser att lämna en proposition om presstöd i mars 2015. Utgångspunkten för
propositionen är de förslag som Presstödskommittén lämnade i september 2013 i betänkandet Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66). Nämnden kommer
att behöva arbeta med de tillämpningsfrågor som aktualiseras av propositionen. Arbetet
kommer att påbörjas så snart regeringen har lämnat sina förslag.
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B. Redovisning och rapportering
1.

Dagspressens ekonomi 2014

Sedan 1976 har Presstödsnämnden redovisat en sammanställning av dagstidningsföretagens ekonomi. Den långa tidsserien är unik och arbetet bör fortsätta enligt i
huvudsak samma upplägg som tidigare.
Arbetsplan
Arbetet med Dagspressens ekonomi pågår mellan maj och september.
Förväntat resultat
Rapporten överlämnas till regeringen efter behandling i nämnden i september.
Rapporten distribueras även till tidningsföretag och andra intressenter.
2.

Distributionsfrågor

Presstödsnämnden ska följa utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen. Med utgångspunkt i nämndens rapport, Undersökning av tidningsdistribution, som lämnades i december 2014 kommer en fördjupning att ske i någon
aktuell fråga.
3.

Dagstidningsförteckningen 2015

Presstödsnämnden ska tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt
kungörandeförordningen (1977:827).
Underlag lämnas av TS Mediefakta AB (TS) enligt särskild överenskommelse och
publiceras av Presstödsnämnden.
Frågan om hur uppgifter ska samlas in från tidningar som inte är anslutna till TS ska
uppmärksammas särskilt.
Arbetsplan
Underlag lämnas från TS i maj eller juni.
Förväntat resultat
Rapporten publiceras på nämndens webbplats i juni 2015.
4.

Redovisning av tidningarnas användning av driftsstödet

Enligt 5 kap. 3 a § presstödsförordningen ska ett tidningsföretag som har beviljats
driftsstöd för en dagstidning årligen i efterhand lämna in en redovisning till Presstödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt.
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Nämnden ska med utgångspunkt i lämnad redovisning kontrollera att användningen av
driftsstödet sker i överensstämmelse med presstödsförordningen.
Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna. Sammanställningen ska
ges in till regeringen och Europeiska kommissionen.
Årets redovisning avser uppgifter för 2014.
Arbetsplan
–

I maj lämnas redovisning av stödets användning tillsammans med redovisning
av tidningarnas rörelsekostnader.

–

Uppgifterna sammanställs i en rapport.

–

Under hösten behandlar nämnden rapporten, som sedan lämnas till regeringen
och Europeiska kommissionen.

Förväntat resultat
Årets rapport innebär att uppgifter om driftsstödets användning kommer att finnas för
en tidsserie om fyra år.
5.

Uppdrag att ta fram förslag till ett innovationsstöd

Regeringen beslutade den 5 februari 2015 om ett uppdrag (Ku2015/395/MFI) till
Presstödsnämnden att ta fram förslag till ett innovationsstöd för den tryckta dagspressen. Stödets syfte ska vara att ge förutsättningar för en långsiktig utveckling av
elektroniska publiceringstjänster. Stöd ska t.ex. kunna ges för
–

redaktionell innehållsutveckling i digitala kanaler

–

utveckling och innovationer avseende digital publicering, spridning och
konsumtion av dagstidningens innehåll, samt

–

utveckling av digitala affärsmodeller.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2015.

C. Organisation och förvaltning
För ledning, styrning och administration av myndigheten krävs ett kontinuerligt arbete.
Insatser inom arkivområdet, upphandlingsfrågor, sekretessprövningar, webbutveckling,
framtagande av policydokument, rutiner, kompetensförsörjningsfrågor m.m. är områden som är nödvändiga att prioritera.
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Omorganisation
Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att Presstödsnämnden i lämplig form bör
infogas i Myndigheten för radio och tv (bet.2014/15:KU1, rskr. 2014/15:59). Frågorna
bereds nu i Regeringskansliet. Detta innebär bl.a. att nämnden kommer att få i uppdrag
att förbereda och genomföra överföringen av verksamheten. Kanslichefen har fått i
uppdrag av nämnden att ansvara för arbetet och att lämna de redovisningar som
regeringen efterfrågar.
Arbetsplan
En särskild plan tas fram för arbetet när regeringens beslut är fattade.
Samverkan
Enligt Presstödsnämndens instruktion ska internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte
med andra svenska mediemyndigheter integreras i myndighetens verksamhet.
Arbetsplan
Samverkan och utbyte sker under året i mån av resurser och de behov som finns. Utbyte
med övriga mediemyndigheter sker kontinuerligt, bl.a. i de gemensamma arbetsgrupperna som behandlar frågor om omvärldsbevakning samt barn, unga och medier.
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Dnr 14/00182

Bilaga 2 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.
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 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 allmän nyhetsförmedling av
aktuella händelser och skeenden samt samhällsbevakning. Den primära uppgiften kan
även vara allmänpolitisk opinionsbildning. Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning 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 nyhetsförmedling 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 nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen ska ske genom text och bild. En dagstidning kan
framställas i olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut elektroniskt (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–december 2014. 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. 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 stödberättigande 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.
Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.
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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 §.

En tidning, Dagens ETC (dnr 14/00092), beviljades mätning av upplaga m.m. på helåret
2014. Nedan redovisas preliminärt driftsstöd för 2015. Maximalt stöd för medel- och
högfrekventa tidningar är 16 861 00 kronor.

Tabell 1. Övriga hög- och medelfrekventa tidningar

Tidning

Utgivningsfrekvens

Medelnettoupplaga

Preliminärt
belopp 2015

5

7 734

9 094 500 kr

Dagens ETC

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
- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen,
ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap 3 a §.
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Fyra tidningar beviljades mätning av upplagan på helåret 2014, ETC (dnr 14/00093), ETC
Bergslagen (14/00094), Smålands Folkblad (14/00097) och Skaraborgsbygden
(14/00084). Smålands Folkblad har dragit tillbaka sin ansökan och behandlades därför
inte vid sammanträdet den 11 februari 2015.
Sju tidningar hade en abonnerad upplaga som efter perioden januari-september 2014
understeg eller översteg upplagegränsen 1 500 exemplar med mindre än 150 exemplar.
Deras upplaga m.m. har därför mätts under tolv månader. Dessa är Västmanlands
Nyheter, Gästriklands Tidning, ETC lokaltidning Göteborg, Sesam öppnar dörrar,
Skånes Fria Tidning, Östhammars Nyheter och Uddevalla-Posten.
Övriga tidningar hade för perioden januari-september 2014 en abonnerad upplaga som
översteg eller understeg en upplagegräns med högst 150 exemplar och har därför fått sin
upplaga mätt för hela 2014 (3 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter).

Tabell 2. Lågfrekventa tidningar

Utgivningsfrekvens

Abonnerad
upplaga

Preliminärt
belopp 2015

ETC

1

5 183

3 582 000 kr

ETC lokaltidning Bergslagen

1

1 687

1 679 000 kr

ETC lokaltidning Göteborg

1

1 649

1 679 000 kr

ETC lokaltidningen Malmö

1

2 306

2 239 000 kr

ETC lokaltidning Stockholm

1

2 196

2 239 000 kr

Gästriklands Tidning

1

1 598

1 679 000 kr

Internationalen

1

2 011

2 181 406 kr

Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning

1

2 130

2 239 000 kr

Karlstads-Tidningen

1

2 085

2 239 000 kr

Miljömagasinet

1

2 036

2 239 000 kr

Nord-Sverige

1

3 033

2 910 000 kr

Nya Tider

1

3 135

2 910 000 kr

Sesam öppnar dörrar

1

1 578

1 679 000 kr

Skaraborgsbygden

1

8 868

4 701 000 kr

Skånes Fria Tidning

1

1 559

1 679 000 kr

Tempus

1

2 017

2 239 000 kr

Tidningen Västsverige – Västerbygden

1

2 070

2 239 000 kr

Uddevalla-Posten

1

1 544

1 679 000 kr

Upplands Nyheter

1

2 152

2 239 000 kr

Västerbottningen

1

3 057

2 910 000 kr

Västmanlands Nyheter

1

1 663

1 679 000 kr

Tidning
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Växjöbladet/Kronobergaren

1

2 153

2 239 000 kr

Östhammars Nyheter

1

1 640

1 679 000 kr

Norra Halland

2

9 045

6 313 000 kr

3. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska.
Under denna rubrik finns två tidningar. Tidningarna uppfyller kraven som framgår av
bestämmelsen i 2 kap. 11 § presstödsförordningen.
En tidning, Eesti Päevaleth, hade en abonnerad upplaga som efter perioden januariseptember 2014 översteg upplagegränsen 1 500 exemplar med mindre än 150 exemplar.
Tidningens upplaga m.m. har därför mätts på helåret 2014.
Suomen Uutisviikko hade för perioden januari-september 2014 en abonnerad upplaga
som översteg upplagegränsen med högst 150 exemplar och har därför fått sin upplaga
mätt under hela 2014 (3 kap. 2 § KRFS 2014:2).
Tabell 3. Tidningar på andra språk än svenska
UtgivningsTidning
Eesti Päevaleht
Soumen Uutisviikko

Kopia till TS Mediefakta AB

frekvens

Abonnerad
upplaga

Preliminärt
belopp 2015

1

1 515

1 679 000 kr

2 040

2 239 000 kr

1
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Protokoll 2/2015

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 15 april 2015
Plats: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen.

Närvarande
Ordförande

Thomas Norling

Ledamöterna

Annika Bergström
Sofia Olsson Olsén
Niclas Malmberg
Berit Högman
Ilona Szatmari Waldau
Jonas Rydfors
Maria Abrahamsson
Inger Strömbom
Stefan Tornberg
Mathias Sundin

Suppleanterna

Anders Öhberg
Björn Weichel
Anders Sellström
Inger Fredriksson

Från kansliet

Åsa Finnström (föredragande i ärenden under §§ 4-6, 9)
Solveig McKenzie (föredragande i ärende under §§ 7, 8)
Per Sandén (föredragande i ärende under § 9)
Kajsa Rohdin

Box 26, 121 25 Stockholm-Globen • Arenavägen 55 • Tel: 08-24 73 70 • Fax: 08-741 08 70 • www.presstodsnamnden.se
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§1
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade nämnden välkommen.
§2
Nämnden beslutade fastställa dagordningen.
§3
Nämnden beslutade att godkänna protokollet från sammanträdet den 11 februari 2015.
§4
Kanslichefen informerade nämnden om följande.


Tidningen Folket har meddelat att utgivningen upphör från och med den
13 juni 2015.



Handläggaren Olov Enström är tjänstledig.



Regeringen har tillsatt en mediepolitisk utredning (dir. 2015:26). Uppdraget ska
slutredovisas senast den 30 april 2016.

§5
Kanslichefen informerade om innehållet i propositionen Statens stöd till dagspressen
(prop. 2014/15:88).
§6
Kanslichefen informerade om att regeringen gett Presstödsnämnden i uppdrag att
förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för radio och tv samt avveckling av
Presstödsnämnden. En delredovisning av uppdraget har lämnats till
Kulturdepartementet (dnr 15/00022).
§7
Behandlades driftsstöd för Dagbladet som upphört med utgivningen (dnr 14/00148).
Nämnden beslutade
att MittMedia AB inte har rätt till fortsatt allmänt driftsstöd för Dagbladet från den
1 mars 2015 då utgivningen upphörde.
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§8
Behandlades ändring av beslut om driftsstöd för Tempus (dnr 14/00080)
Nämnden beslutade
att med anledning av ägarbyte har Tricordia AB rätt till preliminärt driftsstöd för år 2015
för utgivningen av Tempus.

§9
Kansliet informerade om arbetet med uppdraget att ta fram förslag till ett innovationsstöd för den tryckta dagspressen (dnr 15/00012).

§ 10
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Kajsa Rohdin
Justerat 2015-04-20

Thomas Norling
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Protokoll 3/2015

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 4 maj 2015
Plats: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen.

Närvarande
Ordförande

Thomas Norling

Ledamöterna

Annika Bergström
Anders Öhberg
Niclas Malmberg
Björn Wiechel
Wiwi-Anne Johansson
Jonas Rydfors
Per Bill (§§ 1-7)
Inger Strömbom
Stefan Tornberg
Bengt Eliasson

Suppleanterna

Anders Sellström
Inger Fredriksson

Från kansliet

Åsa Finnström (föredragande i ärenden under §§ 5, 8)
Kajsa Rohdin (föredragande i ärende under §§ 6-7)
Per Sandén (föredragande i ärende under § 8)
Solveig McKenzie
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§1
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade nämnden välkommen.
§2
Nämnden beslutade fastställa dagordningen.
§3
Nämnden beslutade att godkänna protokollet från sammanträdet den 15 april 2015.
§4
Magnus Larsson och Kerstin Morast från Myndigheten för radio och tv presenterade sin
verksamhet.
§5
Kanslichefen informerade om revisionsberättelsen för 2014 (dnr 15/00017).
§6
Behandlades driftsstöd för tidningen Folket som upphör med utgivningen den 14 juni
2015 (dnr 14/00103).
Nämnden beslutade
att Tidningen Folket AB inte har rätt till fortsatt allmänt driftsstöd för Folket från och
med den 14 juni 2015 då utgivningen upphör.
§7
Behandlades driftsstöd för tidningen Feministisk Perspektiv som har ökat
utgivningsfrekvensen från en till två dagar i veckan (dnr 14/00121).
Nämnden beslutade
att bevilja preliminär allmänt driftsstöd med 241 578 kr till föreningen Feministisk
Perspektiv för utgivningen av dagstidningen Feministisk Perspektiv två dagar per vecka
under perioden 30 september-31 december 2014.
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att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd med 2 686 000 kr till föreningen Feministisk
Perspektiv för utgivningen av dagstidningen Feministisk Perspektiv under år 2015.
§8
Behandlades uppdraget att ta fram förslag till ett innovationsstöd för den tryckta
dagspressen (dnr 15/00012). Kansliets rapportutkast redovisades och diskuterades i
nämnden.

Nämnden beslutade om inriktningen på förslagen och att ge kanslichefen i uppdrag att
färdigställa rapporten samt överlämna den till regeringen.

§9
Inför den kommande avvecklingen av Presstödsnämnden tackade nämnden av och
framförde sin uppskattning för kanslichefens utmärkta insatser i Presstödsnämnden.

§ 10
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Solveig McKenzie
Justerat 2015-05-07

Thomas Norling

_____________________________________________________________________________________
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som
förvaras hos myndigheten.
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Protokoll nr 4/2015

Protokoll fört över beslut fattat av Presstödsnämndens ordförande den 7 maj 2015.

Närvarande
Ordförande

Thomas Norling

Från kansliet Solveig McKenzie (föredragande i ärende under § 1)

§1
Behandlades frågan om uppföljning av tidningars egna och gemensamma material inför
ansökan om driftsstöd för 2016
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 2016.

Vid protokollet

Solveig McKenzie
Justerat 2015-05-07

Thomas Norling

_____________________________________________________________________________________
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som
förvaras hos myndigheten.
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Protokoll 5/2015

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 16 september 2015.
Plats: Myndigheten för radio och tv, Arenavägen 55, Stockholm-Globen.

Närvarande
Ordförande

Thomas Norling

Ledamöterna

Ann-Jeanette Eriksson
Mart Ots
Ingela Wadbring
Brit Stakston
Niclas Malmberg
Berit Högman (§§ 5-12)
Jonas Rydfors
Maria Abrahamsson
Inger Strömbom
Stefan Tornberg

Från myndigheten

Magnus Larsson (föredragande i ärende under § 4)
Kerstin Morast (föredragande i ärende under § 4, 6-8)
Per Sandén
Kajsa Rohdin (föredragande i ärende under §§ 6, 7, 9,
10, 11)
Elin Johansson Lööw
Jonas Ohlsson (föredragande i ärende under § 5)

§1
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade nämnden välkommen.
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Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7
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§2
Nämnden beslutade fastställa dagordningen.
§3
Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 4 maj med en
mindre justering och att godkänna ordförandebeslutet den 7 maj 2015.
§4
Generaldirektören Magnus Larsson och enhetschefen Kerstin Morast berättade om
Myndigheten för radio och tv:s organisation och verksamhet.
§5
Jonas Ohlsson presenterade rapporten Dagspressens ekonomi 2014 (dnr
15/01732).
§6
Nämnden informerades om presstöd och presstödsnämndens uppdrag.
§7
Nämnden informerades om nya bestämmelser i presstödsförordningen.
§8
Behandlades redaktionella samarbeten avseende tidningar med driftsstöd inom
Mittmedia AB (dnr 15/01705, 01710, 01711).
Nämnden beslutade
att godta Dala-Demokratens utökade redaktionella samarbete med Dalarnas
Tidningar avseende sportmaterialet.
att godta det samarbete som Arbetarbladet, Dala-Demokraten och Länstidningen
Östersund har avseende gemensam redigering.
§9
Behandlades ansökan om driftsstöd från Haparandabladet AB för utgivningen av
Haparandabladet (dnr 15/01678).
Nämnden beslutade
att Haparandabladet AB beviljas slutligt begränsat driftsstöd för 2015 med
2 638 107 kr för utgivningen av Haparandabladet. Beslutet ersätter det tidigare
beslutet om driftsstöd för år 2015 som fattades den 10 december 2014.
§ 10
Behandlades ansökan om driftsstöd från ETC förlag AB för utgivningen av Dagens
ETC (dnr 15/01640).
Nämnden beslutade
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att ETC förlag AB beviljas slutligt driftsstöd för del av 2014 med 7 616 648 kr för
utgivningen av Dagens ETC.
§ 11
Behandlades driftsstödsansökningar för 2015 (dnr 15/01730).
Nämnden beslutade
att bevilja slutligt driftsstöd för 2015 enligt vad som framgår av bilaga 1.
§ 12
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Elin Johansson Lööw
Justerat 2015-09-23
Thomas Norling

________________________________________________________________
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.
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Dnr 15/01730
Bilaga 1 till protokoll 5/2015

Slutligt beslut om driftsstöd för år 2015

Beslut

Presstödsnämnden fattar slutligt beslut för tidningar som fått ett preliminärt beslut
om driftsstöd för 2015. Besluten om preliminärt driftsstöd för 2015 fattades den 10
december 2014 och den 11 februari 2015 (dnr 14/00184).
Ett meddelande om beslut 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 3 till protokollet från presstödsnämndens sammanträde den 10 december
2014 framgår de allmänna villkoren för driftsstöd.

Allmänna villkor inför slutligt beslut

Presstödsnämnden har i samband med de preliminära beslut som fattades den 10
december 2014 respektive den 11 februari 2015 bedömt att tidningarna i tabell 1-5
är dagstidningar med rätt till driftsstöd.
Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller högoch 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 av de
rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade
tidningen under 2014. Redovisningen har styrkts av en godkänd eller auktoriserad
revisor. Samtliga tidningsföretag som beviljats stöd för 2015 har redovisat vad
stödet använts till i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 3 a §
presstödsförordningen.

Beslut om driftsstöd för 2015

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 i presstödsförordningen på denna typ av
tidning.
Extrastödet för 2015 får utgöra maximalt 50 procent av nettokostnaderna. Det
sammanlagda driftsstödet till storstadstidningarna får inte överstiga 47 900 000
kronor för 2014 (2 kap. 2 § presstödsförordningen).
Tabell 1. Storstadstidningar

Tidning
Skånska Dagbladet
Svenska Dagbladet

Utgivningsfrekvens
7
7

Medelnettoupplaga
23 693
138 804

Slutligt
beslut 2015
31 480 250 kr
47 900 000 kr

1.2 Övriga hög- och medelfrekventa tidningar
I gruppen ingår 16 tidningar. Maximalt allmänt driftsstöd för var och en av dessa
tidningar är 16 861 000 kr.
Tabell 2. Övriga hög- och medelfrekventa tidningar

Tidning
Världen Idag
Dagen
Lysekilsposten
Dagens ETC
Dagbladet

Utgivningsfrekvens
3
4
4
5
6

Medelnettoupplaga
6 147
17 354
2 295
7 734
6 388

Slutligt
beslut 2015
4 324 000 kr
16 309 000 kr
2 686 000 kr
9 094 500 kr
1 500 083 kr 1
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Dala-Demokraten
Folkbladet Norrköping
Laholms Tidning
Länstidningen Södertälje
Länstidningen Östersund
Norrländska
Socialdemokraten
Sydöstran
Värmlands Folkblad
Västerbottens Folkblad
Östran/Nyheterna
Arbetarbladet

6
6
6
6
6

10 217
5 144
2 488
10 475
9 623

14 405 500 kr
7 261 500 kr
3 501 500 kr
14 781 500 kr
13 559 500 kr

6
6
6
6
6
7

28 088
9 575
13 640
8 675
8 381
17 265

16 861 000 kr
13 512 500 kr
16 861 000 kr
12 243 500 kr
11 820 500 kr
16 861 000 kr

1

Dagbladet upphörde med sin utgivning den 28 februari 2015. Tidningens beslut
avser perioden januari-februari 2015.

2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd
I gruppen ingår 60 tidningar varav 56 kommer ut med ett nummer per vecka och
fyra kommer ut med två nummer per vecka.
Driftsstöd för denna kategori regleras av bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 §§
presstödsförordningen.
Tabell 3. Lågfrekventa tidningar

Tidning
Aktuellt i Politiken
Arbetaren
Blekinge-Posten
Bulletinen Bas Blekinge
Dalabygden
ETC
ETC lokaltidning Bergslagen
ETC lokaltidning Göteborg
ETC lokaltidningen Malmö
ETC lokaltidning Stockholm
ETC lokaltidning Örebro
Flamman
Folket
Gästriklands Tidning
Göteborgs Fria Tidning
Hemmets Vän

Utgivningsfrekvens
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Abonnerad
upplaga
7 500
2 247
2 236
3 999
2 871
5 183
1 687
1 649
2 306
2 196
2 160
3 601
2 397
1 598
2 237
9 774

Slutligt
beslut 2015
4 141 000 kr
2 239 000 kr
2 239 000 kr
2 910 000 kr
2 239 000 kr
3 582 000 kr
1 679 000 kr
1 679 000 kr
2 239 000 kr
2 239 000 kr
2 239 000 kr
2 910 000 kr
1 026 207 kr 2
1 679 000 kr
2 239 000 kr
5 260 000 kr
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Internationalen
Kalmar Läns Tidning med Nybro
Tidning
Karlstads-Tidningen
Kristdemokraten
Landets Fria tidning
Lokaltidningen i Sorsele m.fl.
Läns-Posten
Länstidningen Värmlandsbygden
Länstidningen Östergötland
Miljömagasinet
M-L Proletären
Mälarbladet Måsen
Mölndals-Posten
Nord-Sverige
NU
Nya Tider
Ny Tid Göteborgsområdet
Nyhetstidningen Inblick
Nyhetstidningen på lätt svenska
Offensiv
Sesam öppnar dörrar
Skaraborgsbygden
Skånes Fria Tidning
Skärgården från Grisslehamn till
Landsort
Smålandsbygdens Tidning
Stockholms Fria Tidning
Stockholms Tidningen
Sändaren
Sörmlandsbygden
Tempus
Tranås-Posten
Uddevalla-Posten
Upplands Nyheter
Västerbottens Mellanbygd
Västerbottningen
Västerbygden – Tidning för
Västsverige (f.d. Västerbygden)
Västmanlands Nyheter
Växjöbladet/Kronobergaren
Östhammars Nyheter
Fria Tidningen
Kungsbacka Posten
Lokaltidningen Stenungsund

1

2 011

2 239 000 kr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 130
2085
2 973
1 772
3 265
3 327
2 302
3 326
2 036
2 645
3 217
6 206
3 033
3 358
3 135
1 725
4 768
1 892
2 163
1 578
8 868
1 559

2 239 000 kr
2 239 000 kr
2 239 000 kr
1 679 000 kr
2 910 000 kr
2 910 000 kr
2 239 000 kr
2 910 000 kr
2 239 000 kr
2 239 000 kr
2 910 000 kr
3 582 000 kr
2 910 000 kr
2 910 000 kr
2 910 000 kr
1 679 000 kr
2 910 000 kr
1 679 000 kr
2 239 000 kr
1 679 000 kr
4 701 000 kr
1 679 000 kr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 250
2 291
1 890
2 154
6 236
3 294
2 070
2 600
1 544
2 152
3 249
3 057

3 582 000 kr
2 239 000 kr
1 679 000 kr
2 239 000 kr
3 582 000 kr
2 910 000 kr
2 239 000 kr
2 239 000 kr
1 679 000 kr
2 239 000 kr
2 910 000 kr
2 910 000 kr

1
1
1
1
2
2
2

2 080
1 663
2 153
1 640
4 758
4 082
4 102

2 239 000 kr
1 679 000 kr
2 239 000 kr
1 679 000 kr
3 492 000 kr
3 492 000 kr
3 492 000 kr
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Norra Halland
2
9 045
6 313 000 kr
Folket upphörde med sin utgivning den 13 juni 2015. Tidningens beslut avser den
period som tidningen kom ut.
2

3. Begränsat driftsstöd
Fyra tidningar har beviljats begränsat driftsstöd enligt 2 kap. 7 och 8 §§ presstödsförordningen (med lydelse före den 1 juli 2015). Stödet för tidningar med begränsat
driftsstöd anges i 2 kap. 10 § presstödsförordningen.
Tabell. 4 Begränsat driftsstöd

UtgivningsTidning
frekvens
Haparandabladet
2
Ölandsbladet
3
Gotlands Allehanda 6
Gotlands Tidningar 6

Presstödsgrundande
upplaga
3 112
6 860
7 853
10 719

Slutligt
beslut 2015
Eget beslut
2 239 000 kr
2 239 000 kr
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.
Tabell 5. Tidningar på andra språk än svenska

Tidning
Eesti Päevaleht
Liberacion
Ruotsin Suomalainen
Suomen Uutisviikko

Utgivningsfrekvens
1
1
1
1

Abonnerad
upplaga
1 515
2 182
9 338
2 040

Slutligt
beslut 2015
1 679 000 kr
2 239 000 kr
5 260 000 kr
2 239 000 kr

2015-10-21

Protokoll 6/2015

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 21 oktober 2015.
Plats: Myndigheten för radio och tv, Arenavägen 55, Stockholm-Globen.

Närvarande
Ordförande

Thomas Norling

Ledamöterna

Ann-Jeanette Eriksson
Ingela Wadbring
Anders Mildner
Niclas Malmberg
Wiwi-Anne Johansson
Maria Abrahamsson
Inger Strömbom (§§ 1-4, 6-10)
Stefan Tornberg
Bengt Eliasson

Från myndigheten

Kerstin Morast (föredragande i ärende under §§ 4, 6)
Kajsa Rohdin (föredragande i ärende under §§ 7-9)
Elin Johansson Lööw (föredragande i ärende under § 5)

§1
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade nämnden välkommen.
§2
Nämnden beslutade fastställa dagordningen.
§3
Nämnden beslutade godkänna protokoll från sammanträdet den 16 september
2015.
§4
Enhetschefen Kerstin Morast informerade om nyheter från Myndigheten för radio
och tv.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Myndigheten för radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

Tel: 08-580 070 00 Fax: 08-741 08 70
registrator@mrtv.se
www.mrtv.se

2/2

§5
Behandlades namnbyte av tidningen Kristdemokraten.
Nämnden beslutade
att allmänt driftsstöd för år 2015 till Samhällsgemenskaps Förlags AB
fortsättningsvis ska utgå för utgivningen av tidningen Poletik.
§6
Informerades nämnden om förslag på sammanträdesdagar 2016.
§7
Behandlades ansökan om driftsstöd från Mediehuset Grönt AB för utgivningen av
Syre (dnr 15/02535).
Nämnden beslutade
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för perioden 1 april - 31 december 2015
med 2 182 500 kr till Mediehuset Grönt AB för utgivning av tidningen Syre.
att en abonnentundersökning ska genomföras och att resultatet ska bifogas ansökan
om driftsstöd för år 2016.
§8
Behandlades tillämpningen av nya bestämmelsen avseende begränsat driftsstöd.
§9
Behandlades rapporten Sammanställning av hur driftsstödet användes 2014 (dnr
15/02450).
Nämnden beslutade
att anta rapporten och uppdra åt Myndigheten för radio och tv att överlämna den
till regeringen.
§ 10
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Elin Johansson Lööw

Justerat 2015-10-28
Thomas Norling

________________________________________________________________
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.
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Dnr 15/02414
Bilaga 1 till protokoll

Ansökningar om preliminärt driftsstöd 2016

Beslut

Presstödsnämnden beslutar
att bevilja preliminärt driftsstöd enligt vad som framgår av tabell 1-6 i denna
bilaga. Det anges också om det finns ett särskilt beslut för tidningen och om
ansökan kommer att tas upp vid nämndens sammanträde den 10 februari 2016.
Beslutet 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 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 allmän nyhetsförmedling av
aktuella händelser och skeenden samt samhällsbevakning. Den primära uppgiften
kan även vara allmänpolitisk opinionsbildning. Detta är utgångspunkten vid en
helhetsbedömning av om en tidning är berättigad till stöd enligt
presstödsförordningen. I denna bedömning vägs in i vilken mån den allmänna
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nyhetsförmedlingen eller den allmänpolitiska opinionsbildningen består av
originalmaterial. Med allmän nyhetsförmedling 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 nyhetsförmedlingen och
opinionsbildningen ska ske genom text och bild. En dagstidning kan framställas i
olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut elektroniskt (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 2015. 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.
Myndigheten för radio och tv 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 2015.
Alternativt har tidningsföretagen kunnat hänvisa till kostnadsuppgifter för 2014 om
dessa har kunnat anses vara vägledande för 2015.
Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller högoch 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 preliminärt driftsstöd för år 2016. Senast den 6 maj
2016 ska tidningsföretagen lämna en redovisning, styrkt av en godkänd eller
auktoriserad revisor, av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av
den stödberättigande tidningen under 2015. Nämnden beslutar därefter om slutligt
stöd för 2016 vid sitt sammanträde den 14 september 2016. Eventuella justeringar
av stödet görs vid månadsutbetalningarna oktober–december 2016. Vid utebliven
redovisning kommer stödet inte att betalas ut.
Tidningar som har beviljats helårsmätning eller som p.g.a. att deras abonnerade
upplagor överstiger en upplagegräns med högst 150 exemplar kommer att
behandlas vid presstödsnämndens sammanträde den 10 februari 2016 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 nämnden om ärendet ska behandlas efter sådan
mätning (3 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter).
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Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.

Allmänt om ansökningarna för 2016

Sammanlagt har 85 ansökningar om stöd för 2016 kommit in, varav 2 avser nya
tidningar som inte hade driftsstöd under 2015, Alingsås Tidning och Trelleborgs
Allehanda. Dessa tidningar får egna beslut vilka framkommer av protokollet.

Beslut om driftsstöd för 2016

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 tidningen 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 §
presstödsförordningen).
Storstadstidningar kan utöver det allmänna driftsstöd som gäller för övriga högoch 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 presstödsförordningen. Under 2016 får extrastödet utgöra maximalt
40 procent av nettokostnaderna. Det sammanlagda driftsstödet till
storstadstidningarna får inte överstiga 45 000 000 kronor för år 2016 (2 kap. 2 §
presstödsförordningen).
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Tabell 1. Storstadstidningar
Utgivnings- MedelnettoTidning
frekvens
upplaga
Skånska Dagbladet
7
22 732
Svenska Dagbladet
7
144 110

Preliminärt
belopp 2016
25 081 000 kr
45 000 000 kr

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, Lysekilsposten, har en upplaga som understiger den
stödnivå som tidningen hade haft rätt till som lågfrekvent dagstidning och
berättigas stöd enligt 2 kap. 2a § presstödsförordningen.
Tabell 2. Övriga hög- och medelfrekventa tidningar
UtgivningsTidning
frekvens
Världen Idag
3
Dagen
4
Dagens ETC
5
Dala-Demokraten
7
Folkbladet Norrköping
6
Laholms Tidning
6
Lysekilsposten
4
Länstidningen Södertälje
6
Länstidningen Östersund
7
Norrländska Socialdemokraten 6
Sydöstran
6
Värmlands Folkblad
6
Västerbottens Folkblad
6
Östran/Nyheterna
6
Arbetarbladet
7

Medelnetto
Upplaga
5 618
16 652
8 377
8 855
4 441
2 463
2 214
10 106
8 251
27 517
9 172
14 336
7 801
7 630
15 382

2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd

Preliminärt
belopp 2016
4 298 000 kr
15 651 000 kr
11 820 500 kr
14 570 000 kr
6 251 000 kr
3 478 000 kr
2 686 000 kr
14 241 000 kr
13 583 000 kr
16 861 000 kr
12 925 000 kr
16 861 000 kr
10 998 000 kr
10 763 000 kr
16 861 000 kr

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
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- 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 3 a §.
Sju ansökningar har begärt och beviljats mätning av upplagan på helåret 2015
(markerade nedan med 1).
Sju tidningar har en abonnerad upplaga som understiger eller överstiger
upplagegränsen 1 500 exemplar med mindre än 150 exemplar och kommer därför
att behöva komplettera med en mätning avseende hela år 2015 och beviljas inte
något stöd nu (markerade nedan med 2). Tolv av tidningarna (markerade nedan
med 3) har en abonnerad upplaga som överstiger en upplagegräns med högst 150
exemplar och erbjuds därför helårsmätning. Dessa tidningar får stöd enligt en lägre
nivå tills det att ansökan kompletterats med ett nytt presstödsintyg. Tre tidningar
(markerade nedan med 4) understiger en upplagegräns med högst 150 exemplar och
erbjuds att helårsmätas. Dessa ansökningar kommer att behandlas av nämnden den
10 februari 2016.
Tabell 3. Lågfrekventa tidningar

Tidning
Aktuellt i Politiken
Arbetaren
Blekinge-Posten
Bulletinen Bas Blekinge
Dalabygden
ETC
ETC lokaltidning Bergslagen
ETC lokaltidning Göteborg
ETC lokaltidningen Malmö
ETC lokaltidning Stockholm
ETC lokaltidning Örebro
Flamman
Gästriklands Tidning
Göteborgs Fria Tidning
Hemmets Vän
Internationalen
Kalmar Läns Tidning med Nybro
Tidning
Karlstads-Tidningen
Landets Fria Tidning
Lokaltidningen i Sorsele- Storuman
Läns-Posten

Utgivningsfrekvens
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Abonnerad
upplaga
6 837
2 062
2 541
3 825
2 959

1
1
1
1
1

2 096
2 010

2 236

2 078
3 338
1 632
1 575
9 270
2 005

3 401
3 411

Preliminärt
belopp 2016
3 582 000 kr
1 679 000 kr 3
2 239 000 kr
2 910 000 kr
2 239 000 kr 4
Februari 2016 1
2 239 000 kr
Februari 2016 1
Februari 2016 1
Februari 2016 1
1 679 000 kr 3
2 910 000 kr
0 kr 2
0 kr 2
5 260 000 kr
1 679 000 kr 3
1 679 000 kr 3
1 679 000 kr 3
Februari 2016 1
2 910 000 kr
2 910 000 kr
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Länstidningen Värmlandsbygden
Länstidningen Östergötland
Mariefreds Tidning (Måsen)
Miljömagasinet
M-L Proletären
Mölndals-Posten
Nord-Sverige
NU
Nya Tider
Ny Tid Göteborgsområdet
Nyhetstidningen Inblick
Offensiv
Poletik
Sesam öppnar dörrar
Skaraborgsbygden
Skärgården från Grisslehamn till
Landsort
Smålandsbygdens Tidning
Stockholms Fria Tidning
Stockholms Tidningen
Syre
Sändaren
Sörmlandsbygden
Tempus
Tidningen Västsverige –
Västerbygden
Tranås-Posten
Uddevalla-Posten
Upplands Nyheter
Västerbottens Mellanbygd
Västerbottningen
Västmanlands Nyheter
Växjöbladet/Kronobergaren
Fria Tidningen
Kungsbacka Posten
Lokaltidningen Stenungsund
Norra Halland

3. Begränsat driftsstöd

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 151
3 296
3 182
1 942
2 673
5 972
3 152

1
1
1
1
1
1
1
1

5 457
2 228
1 505
2 132
5 328
5 915
3 212
2 019

3 582 000 kr
2 239 000 kr
0 kr 2
1 679 000 kr 3
3 582 000 kr
3 582 000 kr
2 910 000 kr
1 679 000 kr 3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1 963
2 792
1 508
2 114
3 268
3 098
1 723
2 125
4 169
3 725
3 969
9 089

1 679 000 kr 4
2 239 000 kr
0 kr 2
1 679 000 kr 3
2 910 000 kr
2 239 000 kr 3
1 679 000 kr
1 679 000 kr 3
3 492 000 kr
3 492 000 kr
3 492 000 kr
5 641 000 kr 3

3 170
1 611
5 281
2 125
2 491
1 523

2 239 000 kr
2 910 000 kr
2 910 000 kr
1 679 000 kr 4
2 239 000 kr
3 582 000 kr
2 910 000 kr
Februari 2016 1
2 910 000 kr
0 kr 2
3 582 000 kr
1 679 000 kr 3
2 239 000 kr
0 kr 2
Februari 2016 1

Sex tidningar har ansökt om begränsat driftsstöd, enligt 2 kap. 7 och 8 §§: Alingsås
Tidning, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Haparandabladet, Trelleborgs
Allehanda och Ölandsbladet. Beloppet för tidningar med begränsat driftsstöd anges
i 2 kap. 10 § presstödsförordningen. Några av dessa tidningar kommer att få egna
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beslut, vilka framkommer av protokollet. För Alingsås Tidnings ansökan fortsätter
handläggningen och den kommer att behandlas av presstödsnämnden den 10
februari 2016.
En tidning, Haparandabladet, får stöd enligt 2 kap. 8 och 10 §§ eftersom tidningen
har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på finska och
meänkieli och tidningens utgivningsort är en kommun som ingår i
förvaltningsområdet för något av språken enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Tabell. 4 Begränsat driftsstöd
Utgivnings- Presstödsgrundande
Tidning
frekvens
upplaga
Haparandabladet
2
3 128
Alingsås Tidning
3
Ölandsbladet
3
Gotlands Allehanda 6
Gotlands Tidningar
6
Trelleborgs Allehanda 6

Preliminärt
belopp 2016
2 686 000 kr
Februari 2016
Eget beslut
Eget beslut
Eget beslut
Eget beslut

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
Tidning
Eesti Päevaleht
Liberacion
Ruotsin Suomalainen
Soumen Uutisviikko

Utgivningsfrekvens
1
1
1
1

Abonnerad
upplaga
1 539
2 178
9 200
2 133

Preliminärt
belopp 2016
0 kr 2
2 239 000 kr
5 260 000 kr
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 sammanträde den 11 juni 2014 beslutades att det är de faktiska
kostnaderna för e-tidningsutgivningen som ska ligga till grund för om en jämkning
ska ske (dnr 14/00053).
En tidning med enbart elektronisk utgivning har ansökt om driftsstöd, Feministiskt
Perspektiv, som kommer ut två dagar per vecka.
Tabell 6. Elektroniskt distribuerade tidningar
Tidning
Feministiskt perspektiv

Kopia till TS Mediefakta AB

Utgivningsfrekvens
2

Abonnerad
upplaga
2 171

Preliminärt
belopp 2016
2 686 000 kr

2015-12-09

Dnr 15/02414
Bilaga 2 till protokoll

Distributionsstöd till dagstidningar 2016
Beslut

Presstödsnämnden beslutar
att distributionsstöd får under 2016 förmedlas av de distributionsföretag som anges
i stycke 1, och
att distributionsstöd får under 2016 förmedlas till de tidningar som anges i stycke 2.
Beslutet kan inte överklagas.
1. 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
2. Tidningar med rätt till distributionsstöd

Alingsås Tidning
Arbetarbladet
Arvika Nyheter
Avesta Tidning
Barometern med OskarshamnsTidningen
Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgs
Tidning, Karlshamns Allehanda,
Blekinge-Posten
Bohusläningen
Borlänge Tidning med Södra
Dalarnes Tidning
Borås Tidning

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning
Dagen
Dagens ETC
Dagens Industri
Dagens Nyheter
Dala-Demokraten
Dalabygden
Dalslänningen
Enköpings-Posten
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs
Tidning
ETC
ETC Lokaltidning Bergslagen
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ETC Lokaltidning Göteborg
ETC lokaltidning Malmö
ETC Lokaltidning Stockholm
ETC Lokaltidning Örebro
Expressen/GöteborgsTidningen/Kvällsposten
Fagersta-Posten
Falköpings Tidning
Falu-Kuriren
Filipstads Tidning
Flamman
Folkbladet
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-StorumanVilhelmina-Dorotea-Åsele
Lokaltidningen Stenungsund
Lysekils-Posten
Läns-Posten
Länstidningen Södertälje
Länstidningen Värmlands-Bygden
Länstidningen Östergötland
Länstidningen Östersund
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
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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

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

Uddevalla-Posten

Örnsköldsviks Allehanda

Ulricehamns Tidning

Östersunds-Posten

Upplands Nyheter

Östgöta Correspondenten

Upsala Nya Tidning

Östhammars Nyheter
Östran/Nyheterna

Vestmanlands Läns Tidning
Vimmerby Tidning

Regelverk

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 lantbrevbäringsturer 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
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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.
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)

Skälen för presstödsnämndens beslut

Presstödsnämnden finner att de distributionsföretag som anges under punkten 1 i
beslutet uppfyller de krav som ställs upp i presstödsförordningen för att ett företag
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ska få förmedla distributionsstöd. Dessa distributionsföretag bör därför ges rätt att
förmedla distributionsstöd under 2016.
Presstödsnämnden finner att de tidningar som anges under punkten 2 i beslutet
uppfyller de krav som ställs upp i presstödsförordningen för att tidningen ska
kunna få distributionsstöd. Dessa tidningar bör därför få rätt till distributionsstöd
under 2016.

