Utvecklingsstöd till tryckta allmänna
nyhetstidningar
PRESSTÖDSNÄMNDENS PRAXISSAMLING
Bakgrund
Den 15 april 2016 trädde förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar i kraft.
Syftet med stödet är att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla
elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med
utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.
Regelverk
Stödet kan lämnas till enskilda tidningar eller till samarbeten mellan flera tidningar.
Stöd kan ges till insatser som syftar till:
•
•
•

utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av
tidningens innehåll, eller
utveckling av digitala affärsmodeller

Stöd kan även lämnas för förstudier inom dessa områden. Utvecklingsstöd får beviljas för en insats under
högst tre år och för en förstudie under högst ett år.
Utvecklingsstödet kan sökas av tryckta allmänna nyhetstidningar av dagspresskaraktär vars främsta uppgift
är reguljär allmän nyhetsförmedling och samhällsbevakning eller allmänpolitisk opinionsbildning. Stödet
får lämnas för insatser som gäller en tryckt allmän nyhetstidning eller till samarbetsprojekt som omfattar
flera sådana tidningar.
En tryckt allmän nyhetstidning med rätt till stöd behöver inte vara abonnerad mot betalning, utan kan vara
gratisdistribuerad. Den ska ha en distribuerad upplaga om minst 1 500 exemplar.
Tidningen ska ha ett innehåll som under ett kalenderår består av minst 1 000 spaltmeter redaktionellt
innehåll och minst hälften av tidningsutrymmet ska bestå av redaktionellt innehåll. Minst 20 procent av
tidningens innehåll ska även bestå av originalmaterial inom allmän nyhetsförmedling och
samhällsbevakning eller allmänpolitisk opinionsbildning. Tidningen ska komma ut regelbundet med minst
45 nummer per år och ha kommit ut under minst ett år före ansökan.
Utvecklingsstödet lämnas i form av projektbidrag och får täcka högst 40 procent av kostnaden för
insatsen eller förstudien.

För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga får stöd lämnas med högst 75 procent av
kostnaden för insatsen eller förstudien.
En insats eller förstudie får inte finansieras genom driftstöd enligt presstödsförordningen eller av annat
statligt stöd.
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1. Uppfyller inte kravet på att vara en tryckt allmän nyhetstidning
Avslag Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
2016-10-19
Beslut 16/01879
Vid en genomgång av de exemplar av tidningen Lokaltidningen Mitt i Vallentuna, Lokaltidningen Mitt i Tensta
Rinkeby, Lokaltidningen Mitt i Solna och Lokaltidningen Mitt i Västerort Spånga som Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB lämnat in i anslutning till ansökan om utvecklingsstöd fann presstödsnämnden att andelen
redaktionellt innehåll inte kunde anses utgöra minst 50 procent av hela tidningsutrymmet. Tidningen
kunde därmed inte anses vara en sådan tryckt allmän nyhetstidning som kunde få utvecklingsstöd enligt
förordningen om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar.
Avslag Träningsfabriken AB
2016-10-19
Beslut 16/01999
Ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Sjöstadsliv avslogs. Då tidningen endast utkommer digitalt är
den inte en sådan tryckt allmän nyhetstidning som kan få utvecklingsstöd enligt förordningen om
utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar.
Avslag Mediapartner i Norr AB
2016-10-19
Beslut 16/02013
Ansökan om utvecklingsstöd för Tidningen 7 avslogs. Presstödsnämnden ansåg att originalmaterialet inom
reguljär allmän nyhetsförmedling, samhällsbevakning eller allmänpolitisk opinionsbildning inte utgjorde
minst 20 procent av det totala tidningsutrymmet. Tidningen kunde därmed inte anses vara en sådan tryckt
allmän nyhetstidning som kan få utvecklingsstöd enligt förordningen om utvecklingsstöd för tryckta
allmänna nyhetstidningar.
Avslag Sydsvenska Dagbladet AB
2017-04-05
Beslut 17/00247 och 00250
Ansökningar om utvecklingsstöd för Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad avslogs. Av
ansökningarna framgick att Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad hade gemensamma redaktioner. Med en
tryckt allmän nyhetstidning avses en tidning som bland annat har självständiga redaktionella resurser.
Tidningen kunde därför inte beviljas utvecklingsstöd.

2. Startade projektet före ansökan lämnades in
Avslag ETC Förlag AB
2017-04-05
Beslut 17/00302
Ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Dagens ETC avslogs. Projektet hade startat innan ansökan om
utvecklingsstöd lämnades in.

3. Ansökan var inte komplett
Avslag Stampen Local Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00338
Presstödsnämnden avslog ansökan från Stampen Local Media AB för tidningen Göteborgs-Posten då
samtliga handlingar som krävs för att en ansökan om utvecklingsstöd ska vara komplett inte hade kommit
in.

4. Uppfyller inte syftet med förordningen
Avslag Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00274
Presstödsnämnden avslog Sörmlands Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen EskilstunaKuriren då det beskrivna projektet inte ansågs uppfylla något av de syften som anges i förordningen.
Avslag Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00239
Presstödsnämnden avslog Sörmlands Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen EskilstunaKuriren då det beskrivna projektet inte ansågs uppfylla något av de syften som anges i förordningen.
Avslag Ortstidningar i Väst AB
2017-04-05
Beslut 17/00223
Presstödsnämnden avslog Ortstidningar i Väst AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen KungälvsPosten då det beskrivna projektet ansågs sakna koppling till syftet med förordningen.

Avslag Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00238
Presstödsnämnden avslog Sörmlands Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen KatrineholmsKuriren då kopplingen mellan det beskrivna projektets slutprodukt och tidningens uppgift som allmän
nyhetstidning inte ansågs tillräckligt tydlig.
Avslag Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00210
Presstödsnämnden avslog Sörmlands Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen EskilstunaKuriren då det beskrivna projektet ansågs sakna koppling till tidningens redaktionella innehåll. Nämnden
ansåg vidare att en insats i vilken tidningens personal ska utbildas i att använda en programvara för digital
annonsering inte ensamt kan anses vara utveckling av digitala affärsmodeller.
Avslag HB Svenska Dagbladet AB & Co
2017-04-05
Beslut 17/00261
Presstödsnämnden avslog HB Svenska Dagbladet AB & Co:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen
Svenska Dagbladet då det beskrivna projektet inte ansågs ha en sådan tydlig koppling till tidningens primära
uppgift, som ska vara reguljär nyhetsförmedling, att utvecklingsstöd kunde beviljas.
Avslag Tidnings AB Nya Dagen
2016-10-19
Beslut 16/01963
Presstödsnämnden avslog Tidnings AB Nya Dagens ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Dagen då
det beskrivna projektet inte ansågs uppfylla syftet att ge förutsättningar för långsiktig utveckling av
elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.
Avslag Gota Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00246
Presstödsnämnden beslutade att avslå Gota Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Borås
Tidning. Mot bakgrund av beskrivningen i ansökan ansåg nämnden att den beskrivna utbildningsinsatsen
saknade en tydlig och konkret anknytning till syftet med förordningen om utvecklingsstöd.

5. Budget och projektplan innehöll brister
Avslag Swepress Media AB
2016-10-19
Beslut 16/01950
Presstödsnämnden avslog Swepress Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Länstidning
Norr/Vimmerby Tidning då tidningsföretaget inte uppfyllde kravet på en tydlig och konkret beskrivning av
förstudien och dess syfte.

Avslag Swepress Media AB
2016-10-19
Beslut 16/01951
Presstödsnämnden avslog Swepress Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen Länstidning
Norr/Vimmerby Tidning då tidningsföretaget inte uppfyllde kravet på en tydlig och konkret
projektbeskrivning och vad projektet syftade till.
Avslag Mittmedia AB
2016-10-19
Beslut 16/01969 och 16/01973
Mittmedia AB:s ansökningar om utvecklingsstöd för tidningarna Gefle Dagblad och Västmanlands Läns
Tidning avslogs. Presstödsnämnden ansåg att det fanns en otydlighet i kopplingen mellan insatsen och de
allmänna nyhetstidningarna samt att budgeten innehöll brister.
Avslag Gota Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00193
Presstödsnämnden avslog ansökan från Gota Media AB för tidningen Barometern-OT. Nämnden ansåg att
ansökan inte uppfyllde de krav på tydlighet som bör uppställas för att utvecklingsstöd ska kunna beviljas
och följas upp.
Avslag MittMedia AB
2017-04-05
Beslut 17/00055 och 17/00056
Presstödsnämnden avslog ansökan från MittMedia AB och AB Nya Länstidningen i Östersund för
tidningarna Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund. Presstödsnämnden ansåg att ansökan inte kunde
anses uppfylla kravet på en tydlig och konkret beskrivning av projektet.
Avslag Hallpressen AB
2017-04-05
Beslut 17/00255
Presstödsnämnden avslog ansökan från Hallpressen AB för tidningen Jönköpings-Posten. Presstödsnämnden
ansåg inte att ansökan uppfyllde kravet på en tydlig och konkret beskrivning av förstudien och vad den
syftade till.
Avslag ETC Förlag AB, ETC Konsultation AB, ETC lokaltidning Örebro AB, ETC lokaltidning
Bergslagen AB, ETC lokaltidning Stockholm AB, ETC lokaltidning Göteborg AB, ETC
lokaltidning Malmö AB och Tidningen ETC AB
2016-10-19
Beslut 16/1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 och 1986
Presstödsnämnden avslog ansökningarna om utvecklingsstöd för tidningarna Dagens ETC, ETC, ETC
Örebro, ETC Bergslagen, ETC Stockholm, ETC Göteborg, ETC Malmö och ETC Sundsvall. Bolagen hade ansökt
om ett stödbelopp motsvarande 75 procent av kostnaden för det angivna projektet utan att projektet
angavs ha särskild betydelse för nationella minoriteter eller barn och unga. I fall då den aktuella insatsen
inte är av särskild betydelse för nämnda grupper får utvecklingsstöd lämnas för högst 40 procent av
kostnaden för insatsen.

Avslag Gota Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00256
Presstödsnämnden avslog ansökan från Gota Media AB för tidningen Borås Tidning. Gota Media angav i
ansökan att förstudien hade särskild relevans för nationella minoriteter enligt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga. Nämnden ansåg dock att förstudien inte kunde
sägas ha särskild betydelse för nationella minoriteter eller barn och unga vilket innebar att utvecklingsstöd
kunde lämnas för högst 40 procent av kostnaden för insatsen. Det belopp som Gota Media ansökte om
överskred den i förordningen fastställda procentsats som får beviljas för utvecklingsstöd.
Avslag Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00236
Presstödsnämnden avslog Sörmlands Media AB:s ansökan om utvecklingsstöd för tidningen EskilstunaKuriren då det beskrivna projektet till en väsentlig del ansågs överlappa delar av ett annat projekt för vilket
Eskilstuna-Kuriren beviljats stöd.

6. Förstudier
Bifall Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00237
Presstödsnämnden beviljade Sörmlands Media AB utvecklingsstöd för tidningen Eskilstuna-Kuriren. Det
beviljade utvecklingsstödet ska användas till en förstudie som avser undersöka möjligheten att producera
innehåll inom nya, snävare läsarområden samt se över tillgängliga alternativ till teknisk plattform där
innehållet i stor utsträckning kan automatiseras. Stöd beviljades om 23 040 kronor.
Bifall Ortstidningar i Väst AB
2017-04-05
Beslut 17/00220
Presstödsnämnden beviljade Ortstidningar i Väst AB utvecklingsstöd för tidningen Kungälvs-Posten. Det
beviljade utvecklingsstödet ska användas till en förstudie i vilken Kungälvs-Posten ska utreda tänkbara
alternativ till nyhetsappar för bolagets tidningstitlar. Stöd beviljades om 24 000 kronor.
Bifall Ortstidningar i Väst AB
2017-04-05
Beslut 17/00222
Presstödsnämnden beviljade Ortstidningar i Väst AB utvecklingsstöd för tidningen Kungälvs-Posten. Det
beviljade stödet ska användas till en förstudie med fokus på rörlig bild. Kungälvs-Posten ska identifiera den
bästa tekniska lösningen för att presentera rörlig bild på webben. Stöd beviljades om 38 300 kronor.

Bifall Gota Media AB
2016-10-19
Beslut 16/01935
Presstödsnämnden beviljade Gota Media AB utvecklingsstöd för tidningen Smålandsposten. Det beviljade
utvecklingsstödet ska användas till en förstudie i vilken Smålandsposten ska förbättra och utveckla sin
digitala affärsmodell och på sikt sitt digitala redaktionella innehåll. Stöd beviljades om 106 920 kronor.

7. Digital tidningsutgivning
Bifall Norra Västerbotten Tidnings AB
2017-04-05
Beslut 17/00335
Presstödsnämnden beviljade Norra Västerbotten Tidnings AB utvecklingsstöd för tidningen Norran. Det
beviljade utvecklingsstödet avser ett projekt som ska leverera en e-tidning med utgivning på söndagar och
helgdagar. Stöd beviljades om 200 000 kronor.
Bifall Gota Media AB och Sydöstran AB
2016-10-19
Beslut 16/01749 och 16/01750
Gota Media AB och Sydöstran AB beviljades utvecklingsstöd för tidningarna Blekinge Läns Tidning och
Sydöstran. Det beviljade stödet ska användas till att ta fram en söndagsutgåva som endast ska komma ut
digitalt. Stöd beviljades om 483 840 kronor för utvecklingen av Sydöstran. Stöd beviljades om 267 840
kronor för utvecklingen av Blekinge Läns Tidning.

8. Elektroniska publiceringstjänster, betallösningar och inloggning
Bifall Gota Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00240
Gota Media AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen Barometern-OT. Det beviljade stödet ska användas
till att ta fram metadata för att beskriva det journalistiska innehållet, för att kunna utveckla tidningens
produkter och tjänster. Stöd beviljades om 272 000 kronor.
Bifall Värmlands Folkblad Drift AB
2016-10-19
Beslut 16/01804
Värmlands Folkblad Drift AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen Värmlands Folkblad. Ansökan avsåg
utvecklingen av en lättillgänglig lösning för digital prenumeration med tillhörande betalsystem. Stöd
beviljades om 483 840 kronor.

9. Applikationer
Bifall Nya Wermlands-Tidningens AB
2017-04-05
Beslut 17/00333
Presstödsnämnden beviljade Nya Wermlands-Tidningens AB utvecklingsstöd för tidningen Nya
Wermlands-Tidningen. Det beviljade stödet ska användas till att utveckla och lansera nyhetsapplikationer för
koncernens samtliga titlar. Nya Wermlands-Tidningen ansvarade för genomförandet av projektet. Stöd
beviljades om 200 000 kronor.
Bifall Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00190
Presstödsnämnden beviljade Sörmlands Media AB utvecklingsstöd för tidningen Eskilstuna-Kuriren. Det
beviljade stödet ska användas till att utveckla och implementera en nyhetsapplikation med stöd för pushteknik och geostyrning. Stöd beviljades om 66 000 kronor.
Bifall Gota Media AB, Ulricehamns Tidning AB, Skånemedia AB, Tryckeriaktiebolaget Öland,
Sydöstran AB, Östra Småland Aktiebolag
2017-04-05
Beslut 17/00194–17/00203
Gota Media AB (m.fl.) beviljades utvecklingsstöd för tidningarna Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning,
Barometern-OT, Ulricehamns Tidning, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Ölandsbladet,
Sydöstran samt Östra Småland/Nyheterna. Samarbetsprojektet avsåg utvecklingen av en nyhetsapplikation för
mobiltelefoner. Stöd beviljades om 27 004 kronor för respektive tidning.
Bifall Världen Idag AB
2017-04-05
Beslut 17/00259
Världen Idag AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen Världen idag. Ansökan avsåg utvecklingen av en
applikation för mobiltelefoner samt uppdatering av en hemsida. Stöd beviljades om 56 000 kronor.
Bifall Adax Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00260
Adax Media AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen GöteborgDirekt. Det beviljade stödet ska användas
till utvecklingen av en mobilapplikation med stöd för att skicka push-notiser till läsarna. Stöd beviljades
om 78 400 kronor.
Bifall Värmlands Folkblad Drift AB
2016-10-19
Beslut 16/01843
Värmlands Folkblad Drift AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen Värmlands Folkblad. Ansökan avsåg
utvecklingen av en app ”VF Smart”. Appen VF Smart ska även integreras i Värmlands Folkblads Senaste
Nytt-app. Användaren av VF Smart får därmed även tillgång till premiuminnehåll på tidningens
webbplats. Stöd beviljades om 776 000 kronor.

Bifall Gota Media AB
2016-10-19
Beslut 16/01964
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Gota Media AB utvecklingsstöd för tidningen Borås Tidning. Det
beviljade stödet ska användas till att utveckla av en nyhetsapp för mobiler. Stöd beviljades om 621 608
kronor.
Bifall HB Svenska Dagbladets AB & Co
2016-10-19
Beslut 16/01977
HB Svenska Dagbladets AB & Co beviljades utvecklingsstöd för tidningen Svenska Dagbladet. Det beviljade
stödet ska användas till att utveckla en ny och mer användarvänlig app. Stöd beviljades om 1 265 000
kronor.
Bifall ETC Förlag AB
2016-10-19
Beslut 16/01987
ETC Förlag AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen Dagens ETC. Ansökan avsåg utvecklingen av en
ny app för konsumtion av tidningens innehåll och hämtande av prenumererad tidning. Stöd beviljades om
520 000 kronor.
Bifall AlternaMedia AB
2017-04-05
Beslut 17/00249
AlternaMedia AB beviljades utvecklingsstöd för tidningen Nya Tider. Ansökan avsåg utvecklingen av en
app. Stöd beviljades om 72 000 kronor.

10.

Utbildningsinsatser

Bifall Gota Media AB och Sydöstran AB
2017-04-05
Beslut 17/00231 och 17/00233
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Gota Media AB utvecklingsstöd för tidningarna Blekinge Läns
Tidning och Sydöstran. Ansökningarna var ett samarbetsprojekt och avsåg en kompetensutvecklingsinsats
för att höja kunskapen om digital media och utveckla de digitala publiceringstjänsterna. Stöd beviljades om
358 000 kronor för Blekinge Läns Tidning och 328 000 kronor för Sydöstran.
Bifall Gota Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00209
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Gota Media AB utvecklingsstöd för tidningen Barometern-OT.
Projektet syftade till att höja kompetensen på tidningen för att kunna driva arbetet med digitaliseringen
framåt på ett effektivare sätt. Stöd beviljades om 96 800 kronor.

Bifall Gota Media AB och Sydöstran AB
2016-10-19
Beslut 16/01923 och 16/01924
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Gota Media AB utvecklingsstöd för tidningarna Blekinge Läns
Tidning och Sydöstran. Det beviljade stödet avsåg ett samarbetsprojekt med fokus på kompetenshöjande
insatser för tidningarnas medarbetare. Stöd beviljades om respektive 138 560 kronor.
Bifall ETC Fria AB
2016-10-19
Beslut 16/02031
ETC Fria AB beviljades utvecklingsstöd för Fria Tidningen. Det beviljade stödet ska användas till att utbilda
den redaktionella personalen i datavisualiseringar och interaktiv grafik. Stöd beviljades om 47 000 kronor.

11.

Den digitala distributionen av tidningens innehåll

Bifall Mediehuset Grönt AB
2017-04-05
Beslut 17/00276
Presstödsnämnden beviljade utvecklingsstöd för tidningen Syre. Det beviljade stödet ska användas till ett
projekt där tidningens befintliga webbplats ska vidareutvecklas och tidningens material bli mer tillgängligt.
Stöd beviljades om 198 800 kronor.
Bifall Tidningar i Norr AB
2017-04-05
Beslut 17/00257
Presstödsnämnden beviljade utvecklingsstöd för tidningarna Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens
Mellanbygd och Nordsverige för ett projekt där tidningarna ska utvecklas digitalt genom att installera ett
redaktionellt flerkanalssystem. Tidningarnas personal ska även utbildas inom digital publicering. En
taltidning, e-tidning samt mobilapplikation ska tas fram. Respektive tidning beviljades stöd om 270 778
kronor. Totalt beviljades stöd om 1 083 112 kronor.
Bifall Ortstidningar i Väst AB
2017-04-05
Beslut 17/00221
Presstödsnämnden beviljade Ortstidningar i Väst AB utvecklingsstöd för tidningen Kungälvs-Posten. Det
beviljade stödet ska användas till ett projekt där bolagets tidningars befintliga webbsidelösning ska
vidareutvecklas och bli mer direkthanterlig för tidningarnas reportrar. Anpassningar ska även göras av
tidningarnas redaktionella system. Stöd beviljades om 77 200 kronor.

Bifall Verbum AB
2017-04-05
Beslut 17/00216
Presstödsnämnden beviljade Verbum AB utvecklingsstöd för tidningen Sändaren. Det beviljade stödet ska
användas till att utveckla ett digitalt debattforum, som komplement till tidningens befintliga nyhetssajt
sandaren.se. Stöd beviljades om 136 000 kronor.
Bifall AiP Media Produktion AB
2017-04-05
Beslut 16/03546
Presstödsnämnden beviljade AiP Media Produktion AB utvecklingsstöd för tidningen Aktuellt i Politiken.
Det beviljade stödet ska bland annat användas till att utveckla en ny webbplats. Stöd beviljades om 91 994
kronor.
Bifall Tidningsföreningen Proletären
2016-10-19
Beslut 16/01965
Tidningsföreningen Proletären beviljades utvecklingsstöd för tidningen Marxist-Leninist-Proletären. Det
beviljade stödet ska användas till att köpa in ett nytt redaktionellt system samt till att utveckla en ny
webbplats. Stöd beviljades om 240 000 kronor.
Bifall Litzon Press Förlags AB
2016-10-19
Beslut 16/01966
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Litzon Press Förlags AB utvecklingsstöd för tidningen Hemmets
Vän. Det beviljade stödet ska användas till att utveckla en digital och plattformsoberoende distribution av
tidningens innehåll. Stöd beviljades om 86 720 kronor.
Bifall HB Svenska Dagbladets AB & Co
2016-10-19
Beslut 16/01976
HB Svenska Dagbladets AB & Co beviljades utvecklingsstöd för tidningen Svenska Dagbladet. Det beviljade
stödet ska användas till att utveckla och implementera algoritmer på tidningens webbplats för att skapa en
mer differentierad startsida. Stöd beviljades om 350 000 kronor.
Bifall AlternaMedia AB
2017-04-05
Beslut 17/00248
Presstödsnämnden beviljade AlternaMedia AB utvecklingsstöd för tidningen Nya Tider. Det beviljade
stödet ska användas till att utveckla en ny webbplats för tidningen. Stöd beviljades om 194 000 kronor.

12.

Lokal journalistik

Bifall Östgöta Media AB, Gotlands Media AB och Norrbottens Media AB (och Norrköpings
Tidningars Media AB, NTM)
2016-10-19
Beslut 16/01940, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1997 och 1998
Presstödsnämnden beslutade att bevilja utvecklingsstöd för tidningarna Östgöta Correspondenten, Norrköpings
Tidningar, Motala & Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Folkbladet Norrköping, Gotlands Allehanda, Gotlands
Tidningar, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Samarbetsprojektet avsåg
att utveckla och öka det lokala innehållet i tidningarnas digitala publiceringskanaler genom att rekrytera,
utbilda och coacha så kallade medborgarjournalister, samt skapa en teknisk plattform för dem att arbeta i
och publicera genom. Stöd beviljades till respektive tidning om 387 120 kronor.

13.
Insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter och
minoritetsspråk eller för barn och unga
Bifall AB Jämtlands Tidning
2017-04-05
Beslut 17/00345
Presstödsnämnden beviljade AB Jämtlands Tidning utvecklingsstöd för tidningen Jämtlands Tidning. Det
beviljade stödet ska användas till en förstudie om ung medborgarjournalistik där tidningen ska söka
samarbeten, prova ut metoder, utrustning och en digital plattform för medborgarjournalistik. Stöd
beviljades om 145 162 kronor.

14.

Format för webb-tv

Bifall Tidnings AB Nya Dagen
2016-10-19
Beslut 16/01978
Presstödsnämnden beviljade Tidnings AB Nya Dagen utvecklingsstöd för tidningen Dagen. Det beviljade
stödet ska användas till att utveckla ett nyhetsprogram i webb-tv-format. Stöd beviljades om 142 400
kronor.

15.

Digitala affärsmodeller

Bifall Tidningsföreningen Norrskensflamman
2016-10-19
Beslut 16/01974
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Tidningsföreningen Norrskensflamman utvecklingsstöd för
tidningen Flamman. Det beviljade stödet ska användas till att utveckla en digital affärsmodell. Stöd
beviljades om 60 000 kronor.

16.

Analys och datagrundande modeller

Bifall Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00235
Presstödsnämnden beviljade Sörmlands Media AB utvecklingsstöd för tidningen Eskilstuna-Kuriren. Det
beviljade stödet ska användas till att utveckla ett analysverktyg som ska mäta vilket innehåll som är
effektivast vid konvertering av digitala gratisläsare till betalande kunder. Stöd beviljades om
98 320 kronor.
Bifall Sörmlands Media AB
2017-04-05
Beslut 17/00234
Presstödsnämnden beviljade Sörmlands Media AB utvecklingsstöd för tidningen Eskilstuna-Kuriren. Det
beviljade stödet ska användas till att utveckla och implementera en frekvensmodell som ska möjliggöra en
snabbare konvertering av gratisläsare till betalande kunder. Stöd beviljades om
198 560 kronor.
Bifall HB Svenska Dagbladets AB & Co
2016-10-19
Beslut 16/01975
HB Svenska Dagbladets AB & Co beviljades utvecklingsstöd för tidningen Svenska Dagbladet. Det beviljade
stödet ska användas till att utveckla en datagrundad modell för identifiering av kunder med hög
sannolikhet att avsluta sin prenumeration samt av orsaker till prenumerationsavslut. Stöd beviljades om
390 000 kronor.
Bifall MittMedia AB
2017-04-05
Beslut 17/00262 --17/00269, 17/00271 --17/00273
MittMedia AB beviljades utvecklingsstöd för tidningarna Nynäshamnsposten, Norrtelje Tidning, Länstidningen
Södertälje, Gefle Dagblad, Östersunds-Posten, Nerikes Allehanda, Vestmanlands Läns Tidning, Sala Allehanda,
Fagersta-Posten, Arboga Tidning/Bärgslagsbladet och Sundsvalls Tidning. Det beviljade stödet ska användas till att
utveckla och driftsätta ett datadrivet planeringssystem för redaktionellt material. Planeringssystemet ska ge
en redaktionell urvals- och distributionsprocess som grundar sig i data för att optimera betalvilja och
lojalitet hos tidningarnas läsare. Stöd beviljades om 3 013 120 kronor.

Bifall HB Svenska Dagbladets AB & Co
2017-04-05
Beslut 17/00258
HB Svenska Dagbladets AB & Co beviljades utvecklingsstöd för tidningen Svenska Dagbladet. Det beviljade
stödet ska användas till ett projekt för att kartlägga vad, var och hur tidningens kvinnliga målgrupp
konsumerar nyheter digitalt. Stöd beviljades om 780 950 kronor.

17.

Projektanställningar

Bifall Nya Wermlands-Tidningens AB
2016-10-19
Beslut 16/01961
Presstödsnämnden beslutade att bevilja Nya Wermlands-Tidningens AB utvecklingsstöd för tidningen Nya
Wermlands-Tidningen. Det beviljade stödet ska användas till att anställa en plusredaktör som ska utveckla
tidningens redaktionella innehåll digitalt samt presentationen av detsamma. Stöd beviljades om 200 000
kronor.
Bifall Mariefreds Tidning Munken 7 AB
2016-10-19
Beslut 16/02015
Presstödsnämnden beviljade Mariefreds Tidning Munken 7 AB utvecklingsstöd för tidningen Mariefreds
Tidning. Det beviljade stödet ska användas till att köpa in ett webbsidesprogram samt till att anställa en
person som under ett års tid ska utveckla och administrera den nya hemsidan. Stöd beviljades om 200 000
kronor.
Bifall Mediehuset Grönt AB
2017-04-05
Beslut 17/00270
Presstödsnämnden beviljade utvecklingsstöd för tidningen Syre. Det beviljade stödet ska användas till att
anställa en plusredaktör som under en period om tolv månader ska utveckla tidningens digitala
redaktionella innehåll samt aktivera fler digitala prenumeranter. Stöd beviljades om 198 000 kronor.
Bifall Skånemedia AB
2017-04-05
Beslut 17/00243
Presstödsnämnden beviljade utvecklingsstöd för tidningen Kristianstadsbladet. Det beviljade stödet ska
användas till att anställa en utvecklare/databastekniker under en period om två år. Stöd beviljades om
1 200 000 kronor.

