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 Protokoll nr 6/2011 
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 14 december 2011.  
 
 
Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. 
 
Närvarande 
 
Ordförande Annika Bergström 

 
Ledamöterna Anders Öhberg (§§ 1–12) 
 Sofia Olsson Olsén (§§ 1–10, 12–15) 
 Olof Lavesson 
 Stefan Tornberg 
 Wiwi-Anne Johansson 
 Helene Petersson 

 Ingvar Svensson 
 Niclas Malmberg 
 Åke Wredén 
 
Suppleanterna Ami Lönnroth 
 Margareta Cederfelt 
 Inger Fredriksson 
 Merete Kapstad 

 
 
 
Från kansliet Åsa Finnström (§ 4) 
 Kajsa Rohdin (§§ 5, 6, 7 och 8) 
 Per Sandén  (§§ 9, 11, 12 och 14) 
 Björn Axelsson (§§ 7 och 10) 

 
 
§ 1 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade den nya suppleanten Inger Fredriksson 
välkommen.  
 

2 §  
 
Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
 
3 § 
 
Nämnden beslutade godkänna protokollet från sammanträdet den 19 oktober 2011. 
 

4 § 
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Kanslichefen informerade nämnden om att Björn Axelsson anställts som handläggare på kansliet under 
perioden januari–mars 2012. 
 
5 §  
 
Behandlades begäran om omprövning och ansökan om allmänt driftsstöd till Nyhetstidningen Inblick (dnr 

11/00164, 11/00254 och 11/00275).  
 
Nämnden beslutade 
 
att inte ompröva beslutet från den 19 oktober 2011. 
 

att avslå ansökan om allmänt driftsstöd från Kristen Tidning i Sverige AB för utgivningen av tidningen 
Nyhetstidningen Inblick för perioden maj–oktober 2011.  

 
att bevilja ansökan om allmänt driftsstöd från Kristen Tidning i Sverige AB med 1 697 500 kr för 
utgivningen av tidningen Nyhetstidningen Inblick för perioden juni–december 2011.   
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd från Kristen Tidning i Sverige AB med 2 910 000 kr för utgivningen 
av tidningen Nyhetstidningen Inblick för år 2012.   
 

Ledamöterna Sofia Olsson Olsén, Olof Lavesson, Niclas Malmberg och Åke Wredén var skiljaktiga i 
beslutet, bilaga 1 till protokollet. 
 
6 § 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Smålands Folkblad (dnr 11/00277). 
 
Nämnden beslutade 

 
att bevilja ansökan om allmänt driftsstöd till ETC lokaltidning i Jönköping AB för perioden juni–december 
2011 med 979 417 kr för utgivning av Smålands Folkblad. 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2012 till ETC lokaltidning i Jönköping AB för utgivning av 
Smålands Folkblad med 1 679 000 kronor. 
 

7 § 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Norra Halland (dnr 11/00190). 
 
Nämnden beslutade 
 
att bevilja ansökan om allmänt driftsstöd för år 2012 till Norra Hallands Veckoblad, förening u.p.a. med  

5 641 000 kr för utgivningen av dagstidningen Norra Halland. 
 
8 §  
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Laholms Tidning (dnr 11/00226). 
 
Nämnden beslutade 
 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för 2012 med 3 924 500 kronor till AB Skånska Dagbladet för 
utgivningen av Laholms Tidning. 
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9 §  
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Östran (dnr 11/00171). 
 
Nämnden beslutade 
 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för 2011 med 11 186 000 kronor till Östra Småland AB för 
utgivningen av tidningen Östran. 
 
10 §  
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Länstidningen Östersund (11/00251). 
 
Nämnden beslutade  

 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för januari-april 2012 med 5 620 333 kronor till Aktiebolaget 
Länstidningen Östersund för utgivningen av Länstidningen Östersund. 
 
11 §  
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Västerbottens Folkblad (dnr 11/00230). 

 
Nämnden beslutade 
 
att återremittera ärendet till kansliet för fortsatt beredning. 
 
12 §  
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Incumbencia (dnr 11/00238). 

 
Nämnden tog del av skrivelse från Incumbencia AB som inkom till kansliet den 13 december 2011. 
 
Nämnden beslutade 
 
att avslå ansökan om allmänt driftsstöd för 2012 till Incumbencia AB för utgivning av tidningen 
Incumbencia. 

 
13 §  
 
Behandlades ansökningar om driftsstöd inför år 2012 enligt vad som framgår av bilaga 2 (dnr 11/00282). 
 
Nämnden tog del av skrivelse avseende konkurrenssituationen i Stenungsund och Kungsbacka från Lysekils 
Nya Tryckeri AB (dnr 11/00281). 

 
Nämnden beslutade 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2012 enligt fördelning som framgår av bilaga 2.  
 
Ledamoten Sofia Olsson Olsén deltog inte i beslut avseende tidningen Svenska Dagbladet (dnr 11/00249)  
 
Ledamoten Åke Wredén deltog inte i beslut avseende tidningen Folket (dnr 11/00199) 
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Ledamoten Åke Wredén var skiljaktig i beslut avseende tidningarna ETC (dnr 11/00175), Dagens ETC 
(11/00174), Kungsbacka Posten (dnr 11/00217) och Lokaltidningen Stenungsund (dnr 11/00206), bilaga 1 
till protokollet. 
 
14 §  
 

Behandlades distributionsstöd till dagstidningar för år 2012.  
 
Nämnden beslutade 
 
att distributionsstöd under år 2012 får förmedlas av de distributionsföretag som finns upptagna i bifogad 
förteckning (bilaga 3, dnr 11/00283) för stödberättigad distribution enligt 4 kap. presstödsförordningen 
(1990:524). Distributionsstöd får förmedlas till de dagstidningar som anges i förteckningen. 
Distributionsföretaget är enligt 4 kap. 4 § presstödsförordningen skyldigt att tillgodogöra respektive 

tidningsföretag dess andel av utbetalat belopp.    
 
15 §  
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.  
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Björn Axelsson 
 

 
      Justerat 2011-12-20 
 
 
 
 
      Annika Bergström 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.  
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    Bilaga 1 till protokoll  
 2011-12-14  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Skiljaktig mening avseende Inblick (dnr 11/00164, 11/00254, 11/00275) 

 
Enligt Sofia Olsson Olsén, Olof Lavesson, Niclas Malmberg och Åke Wredéns skiljaktiga mening borde 
beslutet ha följande lydelse: 

 
Nämnden beslutade  
att avslå ansökan om allmänt driftsstöd då Inblick inte kan betraktas som en dagstidning i enlighet med 
presstödsförordningen och Presstödsnämndens föreskrifter. 
 
 
Skiljaktig mening avseende Dagens ETC (dnr 11/00174), ETC (dnr 11/00175), Kungsbacka Posten 

(dnr 11/00217) och Lokaltidningen Stenungsund (dnr 11/00206)  

 
Enligt Åke Wredéns skiljaktiga mening borde beslutet ha följande lydelse: 
 
Nämnden beslutade  
 
att inte vid detta sammanträde bevilja driftstöd för 2012 till ETC Förlag AB, ETC Konsultation AB och 
Ortstidningar i Väst AB för utgivningen av Dagens ETC, ETC, Kungsbacka-Posten och Lokaltidningen 
Stenungsund. 

 
SKÄL  
 
Frågan om driftstöd till dessa tidningar borde ha avgjorts vid kommande sammanträde, och då efter närmare 
prövning av om tidningarna med hänvisning till bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen är 
berättigade till stöd. 
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 Bilaga 2 till protokoll Dnr 11/00282 
 2011-12-14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ansökningar om driftsstöd för år 2012 

 

Driftsstöd utgår enligt presstödsförordningen (SFS 1990:524) kap. 1 och 2 med senaste ändringen 
2010:1538. 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. 
 
Besluten för respektive tidning redovisas nedan. Det anges också om det finns ett särskilt beslut för tidningen 
och om ansökan kommer att tas upp vid nämndens sammanträde i februari 2012.  
 
Allmänna villkor 

En dagstidning som är berättigad till driftsstöd ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dags-
presskaraktär 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 affärsverksam-

het, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion 
(1 kap. 6 § presstödsförordningen).  
 
Dagstidningens primära uppgift ska vara reguljär och aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk 
opinionsbildning. Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om en tidning är berättigad till stöd. 
Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet gälla händelser och skeenden i anslutning till tidningens periodi-
citet och aktualiteten ska motivera och förutsätta periodiciteten. Nyhetsförmedlingen får inte ämnesmässigt 

begränsas annat än av tidningens geografiska spridningsområde och av händelsers och skeendens aktualitet. 
Med allmänpolitisk opinionsbildning avses ett innehåll som täcker en bredd av olika ämnesområden. Nyhets-
förmedlingen och opinionsbildningen kan ske i skilda former t.ex. genom notiser, artiklar, reportage, text och 
bilder. En dagstidning kan framställas i olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut 
elektroniskt (1 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter KRFS 2011:2). 
 
Som grund för beräkningarna av stödbeloppen finns intyg från Tidningsstatistik AB (TS) avseende mät-
ningar under perioden januari–september 2011. Intygen är utformade utifrån presstödsförordningens villkor 

för driftsstöd. Förutom TS-intyg 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. P.g.a. bestämmelserna i 2 kap. 2 b och 5 a §§ presstöds-
förordningen att stödet inte får överstiga en viss andel av rörelsekostnaderna som är förknippade med ut-
givningen av tidningen har tidningarna även uppskattat dessa kostnader för 2011. Tidningsföretagen har även 
kunnat hänvisa till uppgift för dessa kostnader för 2010 om dessa kunnat anses vara vägledande för 2011. 
Dock har flera tidningsföretag uppgett de totala rörelsekostnaderna i det bolag som ger ut den dagstidning 

som stödet beviljats för avseende 2010 p.g.a. en övergångsbestämmelse i presstödsförordningen när den 
ändrades (2010:1119).  
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Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller hög- och medelfrekventa tid-
ningar) respektive 75 procent (gäller lågfrekventa tidningar) av de rörelsekostnader som är förknippade med 
utgivningen av den stödberättigade tidningen (2 kap. 2 b § presstödsförordningen). Metoden för beräkningen 
har varit att summera de uppgivna rörelsekostnaderna för 2010 och de uppskattade kostnaderna för 2011 och 
dela summan med två. I fall där tidningen uppgav kostnader för hela bolaget år 2010 har enbart 2011 års 

kostnader beaktats.  
 
Presstödsnämnden beslutar om ett preliminärt driftsstöd för 2012. Senast den 15 maj 2012 ska tidnings-
företagen lämna en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revisor, av rörelsekostnaderna som 
är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen under 2011. Nämnden beslutar därefter 
om definitivt stöd för 2012 vid sitt sammanträde i september 2012. Eventuella justeringar av stödet görs vid 
månadsutbetalningarna oktober–december 2012. Vid utebliven redovisning kommer stödet inte att betalas ut. 
 

Tidningar som har beviljats helårsmätning eller som p.g.a. att deras abonnerade upplagor överstiger högst 
150 exemplar över en upplagegräns kommer att behandlas vid Presstödsnämndens sammanträde den 
15 februari 2012. Det samma gäller tidningar som har en abonnerad upplaga som understiger en upplage-
gräns med högst 150 exemplar och som begär det (2 kap. 3 § Presstödsnämndens föreskrifter KRFS 2011:2).  
 
Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.  
 

Allmänt om ansökningarna för 2012 

Sammanlagt har 87 ansökningar om stöd för 2012 inkommit. En tidning har återtagit sin ansökan. Tre 
tidningar är nya, Nyhetstidningen Inblick, Norra Halland och Smålands Folkblad. 
 
Fyra tidningar med driftsstöd har inte ansökt om stöd för 2012, Arbetaren Zenit, Nyheterna, Karlskoga-
Kuriren och Kungsbacka Tidning. 
 
Beslut om driftsstöd för 2012 

 
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).  
 
Enligt de nya reglerna kan storstadstidning söka det allmänna driftsstöd som gäller för övriga hög- och 
medelfrekventa dagstidningar (maximalt 16 861 000 kr). Storstadstidningar kan därutöver ansöka om ett 
extrastöd för de nettokostnader som följer av de krav som särskilt ställs på denna typ av tidning i press-

stödsförordningen, dvs. sjudagarsutgivning och en årlig redaktionell volym på minst 30 000 spaltmeter. Av 
extrastödet för 2012 får extrastödet utgöra maximalt 80 procent av nettokostnaderna. Det sammanlagda 
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driftsstödet till storstadstidningarna får inte överstiga 56 600 000 kronor för 2012 (2 kap. 2 § presstöds-
förordningen).  
 
Tabell 1. Storstadstidningar 

 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2012 

Skånska Dagbladet 7 27 181 52 985 800 

Svenska Dagbladet 7 162 548 56 600 000 

 
 
1.2 Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 
 
I gruppen finns 16 tidningar. Maximalt stöd för var och en av dessa tidningar är 16 861 000 kr.  
 
Stenungsunds-Posten (dnr 11/00212) uppger i sin ansökan att tidningen kommer att byta namn till Orust-

Tjörn från och med den 1 januari 2012. Utgivningsfrekvensen kommer att vara tre gånger i veckan jämfört 
med dagens fyra gånger i veckan. Tidningen uppger att ansökan ska kompletteras med uppgifter avseende 
upplaga, täckningsgrad m.m. från Tidningsstatistik AB avseende första halvåret 2012 i juli eller augusti 
2012.  
 
Lysekilsposten (dnr 11/00213) är enligt 2 kap. 15 § presstödsförordningen berättigad till hälften av stöd-
beloppet som erhölls för 2010 eftersom tidningen beviljas ett avtrappat stöd p.g.a. för hög hushållstäckning. 

 
Tabell 2. Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens  upplaga belopp 2012 

Världen Idag 3 6 974 5 193 500 

Dagen 4 15 721 15 040 000 

Lysekilsposten 4 2 745 1 551 000 

Stenungsunds-Posten 4  Beslutas senare 

Dagbladet 6 9 776 14 993 000 

Dala-Demokraten 6 13 108 16 861 000 

Folkbladet Norrköping 6 5 705 8 883 000  

Folket 6 3 756 5 851 500  

Laholms Tidning 6 2 583 Särskilt beslut 

Länstidningen Östersund 6 11 150  Särskilt beslut 

Norrländska Socialdemokraten 6 29 647 16 861 000 

Sydöstran 6 9 343 14 523 000 

Värmlands Folkblad 6 14 810 16 861 000 

Västerbottens Folkblad 6 10 688 Särskilt beslut 

Östran 6 7 163 Särskilt beslut 

Arbetarbladet 7 20 341 16 861 000 
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2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 
Villkor för allmänt driftsstöd till lågfrekvent tidning är att 
 
- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 
- dess totalupplaga till övervägande del (minst 51 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 3a §. 
 

Fyra ansökningar har inkommit och beviljats mätning på helåret 2011, NU – det liberala nyhetsmagasinet 
(dnr 11/00181), Uddevalla-Posten (dnr 11/00250), Västerbygden (dnr 11/00248) och Mölndals-Posten (dnr 
11/00205). 
 
Fyra tidningar har en abonnerad upplaga som understiger eller överstiger upplagegränsen 1 500 exemplar 
med mindre än 150 exemplar och kommer därför att helårsmätas och inte beviljas något stöd nu. Tio av 
tidningarna (markerade nedan med *) har en abonnerad upplaga som överstiger en upplagegräns med högst 

150 exemplar och ska därför helårsmätas, men beviljas stöd enligt en lägre upplagenivå.  
 
Tabell 3. Lågfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2012 

Aktuellt i Politiken 1 7 979 4 141 000 

Arbetaren 1 2 692 2 239 000 

Blekinge-Posten 1 1 972 1 679 000 

Broderskap 1 1 563 Helårsmäts 

Bulletinen Bas Blekinge 1 4 331 2 910 000 

Dagens ETC 1 1 748 1 679 000 

Dalabygden 1 3 048 2 239 000* 

Efter Arbetet 1 2 915 2 239 000 

ETC 1 3 309 2 910 000 

ETC lokaltidning Göteborg 1 1 862 1 679 000 

ETC lokaltidning Stockholm  1 2 934 2 239 000 

ETC lokaltidning Örebro 1 2 033 1 679 000* 

Flamman 1 2 654 2 239 000 

Gästriklands Tidning 1 1 715 1 679 000 

Göteborgs Fria Tidning 1 2 126 1 679 000* 

Hemmets Vän 1 9 487 5 260 000 

Internationalen 1 1 527 Helårsmäts 

Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 1 1 984 1 679 000 

Karlstads-Tidningen 1 2 481 2 239 000 

Kristdemokraten 1 3 121 2 239 000* 

Landet Runt – i väntan på… 1 1 537 Helårsmäts 
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Läns-Posten 1 3 463 2 910 000 

Länstidningen Värmlandsbygden 1 2 578 2 239 000 

Länstidningen Östergötland 1 3 214 2 910 000 

Miljömagasinet 1 2 018 1 679 000* 

M-L Proletären 1 2 633 2 239 000 

Mälarbladet Måsen 1 3 279 2 910 000 

Mölndals-Posten 1  Helårsmäts 

Nationell Idag 1 1 608 Helårsmäts 

Nord-Sverige 1 3 025 2 239 000* 

NU 1  Helårsmäts 

Ny Tid Göteborgsområdet 1 1 851 1 679 000 

Nyhetstidningen Inblick 1 3 378 Särskilt beslut 

Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1 451 Helårsmäts 

Offensiv 1 2 040 1 679 000* 

Sesam öppnar dörrar 1 1 899 1 679 000 

Skaraborgsbygden 1 10 060 5 260 000 

Skärgården från Grisslehamn till Landsort 1 5 093 2 910 000* 

Smålandsbygdens Tidning 1 2 356 2 239 000 

Smålands Folkblad 1 1 934 Särskilt beslut 

Stockholms Fria Tidning 1 1 997 1 679 000 

Stockholms Tidningen 1 2 241 2 239 000 

Sändaren 1 8 406 4 701 000 

Sörmlandsbygden 1 3 372 2 910 000 

Tempus 1 2 027 1 679 000* 

Tranås-Posten 1 2 402 2 239 000 

Uddevalla-Posten 1  Helårsmäts 

Upplands Nyheter 1 2 378 2 239 000 

Uppsala Demokraten 1 1 480 Helårsmäts 

Västerbottens Mellanbygd 1 2 805 2 239 000 

Västerbottningen 1 3 566 2 910 000 

Västerbygden 1  Helårsmäts 

Västmanlands Nyheter 1 1 783 1 679 000 

Växjöbladet/Kronobergaren 1 2 165 2 239 000 

Östhammars Nyheter 1 1 939 1 679 000 

Fria Tidningen 2 5 043 3 492 000* 

Kungsbacka Posten 2 5 245 4 298 000 

Lokaltidningen Stenungsund 2 4 543 3 492 000 

Norra Halland 2 8 439 Särskilt beslut 
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3. Begränsat driftsstöd 

 
Fyra tidningar är berättigade till begränsat driftsstöd, enligt 2 kap. 7 och 8 §§: Gotlands Allehanda, Gotlands 
Tidningar, Ölandsbladet, och Haparandabladet. Beloppet för tidningar med begränsat driftsstöd anges i 
2 kap. 10 § presstödsförordningen. 
 

 
Tabell. 4 Begränsat driftsstöd 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2012 

Haparandabladet 2 3 201 2 239 000 

Ölandsbladet 3 7 592 2 239 000 

Gotlands Allehanda 6 8 100 2 239 000 

Gotlands Tidningar 6 10 888 2 239 000 

 
 

4. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. 

 
Under denna rubrik finns tre tidningar. För denna grupp gäller utöver övriga villkor att minst 90 procent av 
den abonnerade upplagan ska vara spridd i Sverige. Alla tidningarna uppfyller detta krav. 
 
Eesti Päevaleht (dnr 11/00184) 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. Liberacion 

(dnr 11/00216) har en abonnerad upplaga som överstiger en upplagegräns med högst 150 exemplar och ska 
därför helårsmätas, men beviljas stöd enligt en lägre upplagenivå.  
 
Tabell 5. Tidningar på andra språk än svenska 
 

 

Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2012 

Eesti Päevaleht 1 1 614 Helårsmäts 

Liberacion 1 2 106 1 679 000 

Ruotsin Suomalainen 1 9 794 5 260 000 

 
 
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. Presstödsnämnden har tidigare 
beslutat att driftsstödet för elektroniskt utgivna tidningar tills vidare ska jämkas med 25 procent i förhållande 
till stödnivån för tidning i motsvarande kategori utgiven på papper (dnr 11/00159). 
 
Tabell 6. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2012 

Feministiskt perspektiv 1 2 483 1 679 250 

Politiken.se 1 1 670 1 230 743 
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Distributionsstöd till dagstidningar 2012 

 
Allmänt om distributionsstöd 

Bestämmelser om distributionsstöd finns i 4 kap. presstödsförordningen (1990:524).  
 
Av förordningen framgår bland annat att distributionsstöd får lämnas för varje abonnerat exemplar av en 
dagstidning 

 vars upplaga i huvudsak är betald, 

 som har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från det pris tidningar har i den 
kategori som tidningen tillhör, 

 som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett befordringsföretag i 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 
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 § presstöds-
förordningen 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 kostnads-
skillnader 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 
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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) 

 

Riktlinjer för tillämpning av 4 kap. presstödsförordningen  

Presstödsnämnden fattade den 7 september 2011 beslut (dnr 11/00155) om utgångspunkter och riktlinjer för 
tillämpning av vissa bestämmelser i 4 kap. presstödsförordningen. Riktlinjerna omfattar likaprisprincipens 
omfattning, redovisning av ägarförhållanden i distributionsföretag samt vilka regler som gäller vid byte av 
distributionsföretag eller anlitande av underentreprenör. Samtliga riktlinjer ska tillämpas från och med den 

1 april 2012. Nämnden kommer att utvärdera tillämpningen under år 2013. 
 
Förnyade förbindelser 

Presstödsnämnden kommer under 2012 att uppdatera sina register och samtliga tidningar med 
distributionsstöd kommer då att få underteckna nya förbindelser m.m. 
 
Distributionsföretag med rätt att förmedla distributionsstöd 

Nedanstående företag får tills vidare under år 2012 förmedla distributionsstöd till dagstidningar i enlighet 

med 4 kap. 5 § presstödsförordningen: 
 
Tidningstjänst AB, Box 1121, 111 81 Stockholm 
PREMO, Pressens Morgontjänst KB, Box 520, 169 29 Solna 
Tidningsbärarna KB, Box 6106, 200 11 Malmö 
Västsvensk Tidningsdistribution KB, 405 02 Göteborg  
Svensk Morgondistribution KB, 851 72 Sundsvall 

 
Tidningar med rätt till distributionsstöd 

Till nedanstående tidningar får tills vidare under år 2012 förmedlas distributionsstöd enlighet med 4 kap. 1 § 
presstödsförordningen. 
 
Aftonbladet 
Alingsås Tidning 

Arbetarbladet 
Arvika Nyheter 
Avesta Tidning 
 
Barometern med Oskarshamns-Tidningen 
Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgs Tidning, Karlshamns Allehanda 
Blekinge-Posten 
Bohusläningen 

Borlänge Tidning med Södra Dalarnes Tidning 
Borås Tidning 
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 
 
Dagbladet 
Dagen 
Dagens ETC 

Dagens Industri 
Dagens Nyheter 
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Dala-Demokraten 
Dalabygden 
Dalslänningen 
 
Efter Arbetet 
Enköpings-Posten 

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 
ETC 
ETC Örebro 
Expressen/ Göteborgs-Tidningen/ Kvällsposten 
 
Fagersta-Posten 
Falköpings Tidning 
Falu-Kuriren 

Filipstads Tidning  
Flamman 
Folkbladet 
Folket 
Fryksdals-Bygden 
 
Gefle Dagblad 

Gotlands Allehanda 
Gotlands Tidningar 
Gästriklands Tidning 
Göteborgs-Posten 
 
Hallands Nyheter 
Hallandsposten 
Haparandabladet 

Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten 
Hemmets Vän 
Hjo Tidning 
Hudiksvalls Tidning  
 
Jönköpings-Posten 
 

Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 
Karlskoga-Kuriren/Karlskoga Tidning 
Karlstads-Tidningen 
Katrineholms-Kuriren 
Kristianstadsbladet 
Kungsbacka-Posten 
Kungälvs-Posten 

 
Laholms Tidning 
Linköpings Tidning/Kinda-Posten 
Ljusdals-Posten 
Ljusnan 
Lysekils-Posten 
Läns-Posten 
Länstidningen Södertälje 

Länstidningen Värmlands-Bygden  
Länstidningen Östergötland 



4 (5) 

Länstidningen Östersund 
 
Mariestads-Tidningen 
Mora Tidning 
Motala ochVadstena Tidning 
Mälarbladet Måsen 

Mölndals-Posten 
 
Nerikes Allehanda 
Nord-Sverige 
Norra Halland med Nordhalland 
Norra Skåne   
Norran  

Norrbottens-Kuriren 

Norrköpings Tidningar 
Norrländska Socialdemokraten 
Norrtelje Tidning 
Nya Kristinehamns-Posten 
Nya Lidköpings-Tidningen  
Nya Ludvika Tidning 
Nya Wermlands-Tidningen 

Nyheterna  
 
Piteå-Tidningen 
Provinstidningen Dalsland 
 
Sala Allehanda 
Skaraborgs Allehanda 
Skaraborgs Läns Tidning 

Skaraborgsbygden 
Skånska Dagbladet 
Skövde Nyheter 
Smålands-Tidningen med Tranås Tidning och Vetlanda Posten 
Smålandsbygdens Tidning 
Smålandsposten 
Smålänningen 

Stenungsunds-Posten med Orust-Tjörn 
Stockholms Fria Tidning 
Strömstads Tidning  
Sundsvalls Tidning 
Svenska Dagbladet 
Sydsvenska Dagbladet 
Sydöstran 

Säffle-Tidningen 
Söderhamns-Kuriren 
Södermanlands Nyheter 
Sörmlandsbygden 
 
Tempus 
Tidningen Härjedalen 
Tidningen Ångermanland 

Trelleborgs Allehanda 
TTELA Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda 
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Uddevalla-Posten 
Ulricehamns Tidning 
Upplands Nyheter 
Upsala Nya Tidning 
 

Vestmanlands Läns Tidning 
Vimmerby Tidning Världen Idag 
Värmlands Folkblad 
Värnamo Nyheter 
Västerbottens Folkblad 
Västerbottens-Kuriren 
Västerbottens Mellanbygd 
Västerbottningen 

Västerbygden 
Västerviks-Tidningen 
Västgöta-bladet 
Västmanlands Nyheter 
Växjöbladet/Kronobergaren 
 
Ystads Allehanda 

  
Ölandsbladet 
Örnsköldsviks Allehanda 
Östersunds-Posten 
Östgöta Correspondenten 
Östhammars Nyheter 
Östran    
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