
 

 

 

 

 

Blanketten ska bifogas i e-tjänsten 
vid ansökningstillfället: 

www.mprt.se 

Blankett prognos av kostnader för insatsen – lokalt stöd 
I denna blankett ska sökande fylla i: 

1. Prognos över kostnader som är direkt förknippade med den journalistiska verksamheten för insatsen
i området under den period som stödet sökes för. 

2. Totala kostnader för utgivningen av nyhetsmediet föregående år. 

Titel 

Utgivande företag 

Kontaktperson för lämnade uppgifter 

Kontaktpersons e-post 

Kontaktpersons telefon 

Anvisningar till vilka kostnader som kan inkluderas i ansökan 
Definitioner 

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

Direkta redaktionella kostnader 
Med detta avses kostnader som är direkt förknippade med den journalistiska verksamhet som det allmänna nyhets-
mediet bedriver i området. Godkända kostnader är exempelvis lön för redaktionell personal eller frilans som arbetar 
med journalistisk verksamhet i området, och resor för sådan personal. Vissa övergripande kostnader för hela nyhets-
mediet får också räknas med, om de är direkt förknippade med den journalistiska verksamheten i området. Det kan 
vara exempelvis formatläggning, redigering, produktion och planering som avser arbetsinsatser för att producera 
journalistik i det område som insatsen söker för. 

Totala kostnader för utgivning 
Med detta avses totala kostnader för utgivningen av hela nyhetsmediet, inklusive kostnader utanför det område som 
ansökan gäller. Det gäller andra kostnader som inte är direkt förknippande med den journalistiska verksamheten men 
som ändå har en koppling till utgivningen av det allmänna nyhetsmediet. 
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Direkta redaktionella 
kostnader Kommentar 

Förslag på fördelningsnyckel (om 
annan fördelning används ska denna 
redovisas). 

Personal Kostnader som är direkt förknippade med de anställda som arbetar i 
området, dvs. löner och andra ersättningar, sociala avgifter, företags-
hälsovård, m.m. 

Uppskattad arbetsinsats 

Inköpt material inkl. frilans Köpt redaktionellt material eller frilans som avser journalistisk verk-
samhet i området. 

Ska fördelas efter faktiskt kostnad. 

Redigering, webbredaktion och 
formatläggning 

Kan avse vissa gemensamma kostnader för hela utgivningen, till den 
andel som dessa är direkt förknippade med journalistiken i området. 

Uppskattad arbetsinsats 

Produktion och planering Kan avse vissa gemensamma kostnader för hela utgivningen, till den 
andel som dessa är direkt förknippade med journalistiken i området. 

Uppskattad arbetsinsats 

Resor Endast resor som är direkt förknippade med den journalistiska verk-
samheten i området får tas upp. 

Ska fördelas efter faktisk kostnad. 

Exempel på kostnader som inte räknas som direkta redaktionella kostnader förknippade med den journalistiska 
verksamheten i området är tryck, distribution, försäljning och marknadsföring, teknisk utrustning, avskrivningar, 
administrationskostnader och lokalkostnader. Dessa kostnader ska räknas som totala kostnader för utgivningen. 

Används en annan fördelningsnyckel än den som föreslagits ovan ska denna redovisas tydligt. Denna fördelnings-
nyckel ska vara begriplig och konsekvent använd. 

Lokalt stöd ges normalt för innevarande år. Om ni ansöker om att erhålla stöd över flera år behöver ni fylla i en prognos 
för insatsens kostnader för alla de år som ni söker stöd för (kolumn C-D). 

Kostnader föregående år och prognos för insatsen 
Behövs ytterligare utrymme för förklaring och upplysningar – vänligen fortsätt på separat blad. 

A: Kostnadsslag 

B: Prognos 
insatsen 
innevarande år 
(år 1) 

C: Prognos 
insatsen 
efterföljande år 
(år 2) 

D: Prognos 
insatsen 
efterföljande år 
(år 3) 

E: Specificera vad kostnaderna består av 
och fördelningsnyckel 

Period som avses: 

1. Personal 

2. Inköpt material, 
inkl. frilans 

3. Redigering, 
webbredaktion och 
formatläggning 

4. Produktion och 
planering 

5. Resor 

6. Summa 1-5: Tota-
la direkta redaktio-
nella kostnader 

(ej fyllas i) 

7. Totala kostnader 
för insatsen (ej fyllas i) 
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Totala kostnader för utgivningen av nyhetsmediet föregående år (kr) 

Varav totala redaktionella kostnader (kr) 

Egenfinansiering: 
Stöd för lokal journalistik får lämnas med högst 75 procent av den totala kostnaden för insatsen. Den resterande de-
len av kostnaden ska finansieras med den sökandes egna medel. Den egna finansieringen får inte utgöras av drifts-
stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller av annat statligt stöd. 
Kontrollera därför att summan för direkta redaktionella kostnader för insatsen (ruta C6-E6) utgör minst 75 procent av 
de totala kostnaderna för insatsen (ruta C7-E7). 

Upplysning 
För sökande som tagit emot driftsstöd eller redaktionsstöd eller som planerar att söka någon av dessa stöd gäller 
vissa begränsningar för hur mycket stöd som kan beviljas totalt enligt 12 § mediestödsförordningen (2018:2053). 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta 

Ort och datum Firmatecknares underskrift och namnförtydligande 

Ev. övriga upplysningar 
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