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  Protokoll nr 1/2013 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 13 februari 2012.  

 

 

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

 

Närvarande 

 

Ordförande Gunilla Svahn Lindström  

   

Ledamöterna Sofia Olsson Olsén 

 Mart Ots 

 Stefan Tornberg 

 Åke Wredén  

 Dan Kihlström 

 Helene Petersson 

 Wiwi-Anne Johansson 

 Niclas Malmberg (§§ 1-13, 15-17) 

 Lena Klevenås (§§ 14-15) 

  

 

Suppleanterna Anders Öhberg (§§ 1-15) 

 Inger Fredriksson 

 Leif Pettersson (§§1- 12) 

 Lena Klevenås (§§1 – 13, 15- 17) 

 

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under 

§§ 5-8)  

 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 

12-13, 15-17)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 

6, 15) 

Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 

under §§ 9-11, 14-15) 

 

Från Presstödskommittén  Hans-Gunnar Axberger (§§ 1 – 15) 

 Göran Blomberg (§§ 1 –15) 

 

 

 

  

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 

 

 



2 (5) 

§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 

 

§ 3 

 

Hans-Gunnar Axberger och Göran Blomberg presenterade det pågående arbetet i Presstödskommittén, vars 

slutbetänkande presenteras i september 2013. I syfte att skapa sig en bild av de frågor som behandlas i 

Presstödsnämnden var de närvarande vid sammanträdet till och med § 15. 

 

§ 4  

 

Nämnden beslutade godkänna protokollet från sammanträdet den 12 december 2012. 

 

§ 5 

 

Kanslichefen informerade nämnden om: 

 

 regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Presstödsnämnden (dnr 12/00256), 

 att rapport om kostnader och prisutveckling avseende tidningsdistribution 2011 är inlämnad till 

regeringen (dnr 12/00061), 

 att Jonas Olsson kartlagt konkurrensförhållanden på orter med två konkurrerande dagstidningar (dnr 

12/00245), 

 att Presstödsnämnden tillsammans med de tre andra mediemyndigheterna kommer att ha en 

gemensam monter på Mediedagarna i Göteborg den 7-8 mars,  

 att kanslichefen fattat beslut om riskanalys för Presstödsnämnden (dnr 12/00246), och 

 att Solveig McKenzies anställning är förlängd till och med december 2013.  

 

§ 6 

 

Behandlades årsredovisning för 2012. 

 

Nämnden beslutade 

 

om Presstödsnämndens årsredovisning för år 2012 (dnr 13/00013). 

 

§ 7 

 

Behandlades budgetunderlag för 2014–2016.  

 

Nämnden beslutade 

 

om Presstödsnämndens budgetunderlag för 2014 – 2016 (dnr 13/00014). 

 

§ 8 

 

Behandlades Presstödsnämndens verksamhetsplan för 2013 (dnr 13/00015). 

 

Nämnden beslutade  

 

att anta verksamhetsplanen för 2013. 
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§ 9 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2012 till Lysekils Nya Tryckeri AB för utgivningen av Orust 

Tjörn Tidning (dnr 11/00212). 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja allmänt driftsstöd till Lysekils Nya Tryckeri AB för perioden juli-december 2012 med 1 007 500 

kronor för utgivning av Orust Tjörn Tidning. 

 

§ 10 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2012 till Tidningar i Norr AB för utgivningen av 

Lokaltidningen i Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea-Åsele (dnr 12/00125). 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja allmänt driftsstöd till Tidningar i Norr AB för perioden januari-december 2012 med ytterligare 

671 000 kr för utgivning av Lokaltidningen i Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea-Åsele 

 

§ 11 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till InOut Sweden AB för utgivningen av Bulletin Bas 

Blekinge (dnr 12/00185). 

 

Nämnden beslutade 

att ge kansliet i uppdrag att fortsätta handläggningen av ansökan om driftsstöd för 2013 för Bulletinen Bas 

Blekinge. 

§ 12 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till Pölitiken AB för utgivningen av Politiken.se (dnr 

12/00213). 

 

Nämnden beslutade 

 

att ge kansliet i uppdrag att fortsätta handläggningen av Pölitiken AB för utgivningen av Politiken.se  

 

§ 13 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till AB Skånska Dagbladet för utgivningen av Laholms 

Tidning (dnr 12/00217). 

 

Nämnden beslutade 

 

att avslå ansökan om driftsstöd för 2013 för utgivningen av Laholms Tidning. 

 

att efterge kravet på återbetalning för driftsstöd utbetalat under 2011 och 2012. 
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§ 14 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till Fria Tidningar ekonomisk förening för utgivningen 

av Landet runt – i väntan på… (dnr 12/00235). 

 

Nämnden beslutade 

 

att Landet runt – i väntan på… ska betraktas som en ny tidning och att ansökan kan behandlas först efter att 

upplagan m.m. har mätts på minst sex månader. 

 

§ 15 

 

Behandlades ansökningar om allmänt driftsstöd för 2013. 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2013 enligt vad som framgår av bilaga 1 till protokollet (dnr 

12/00252). 

 

Ledamoten Niclas Malmberg deltog ej i beslut avseende Nyhetstidningen på lätt svenska (dnr12/00238) och 

Sesam öppnar dörrar (dnr 12/00234).  

 

§ 16 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till Föreningen Nationell Idag för utgivningen av 

Nationell Idag (dnr 12/00224). 

 

Nämnden beslutade 

 

att Föreningen Nationell Idag beviljas preliminärt allmänt driftsstöd med 1 679 000 kr för utgivningen av 

dagstidningen Nationell Idag för 2013. 

 

§ 17 

 

Behandlades fråga om eget och gemensamt tidningsinnehåll. 

 

Presstödsnämnden beslutade  

 

att uppdra åt kansliet att utreda hur ytterligare förtydliganden kan göras beträffande indelningen i gemensamt 

respektive eget redaktionellt innehåll om det inte finns ett uttalat redaktionellt samarbete. 

 

§ 18 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

 

 

 

Olov Enström 

 

Justerat 2013-02-19 

       

 

 

      Gunilla Svahn Lindström  
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Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga till protokoll Dnr 12/00252 
  
 2013-02-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökningar om driftsstöd för år 2013 
 
Driftsstöd består av allmänt driftsstöd (inkl. extrastöd för storstadstidning), begränsat driftsstöd och 
driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. Stödet fördelas i enlighet med bestämmelser i 
presstödsförordningen (1990:524).  
 
Presstödsnämnden har totalt fått in 88 ansökningar om driftsstöd för 2013. För merparten av tidningarna 
fattades beslut om preliminärt driftsstöd vid Presstödsnämndens sammanträde den 12 december 2012. Nedan 
redovisas beslut om driftsstöd för tidningar som mätt upplaga m.m. under hela 2012.  
 
Allmänna villkor 
En dagstidning som är berättigad till driftsstöd ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av 
dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt 
komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i 
huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna 
redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning 
avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella 
innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis 
näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning 
till kyrkoliv och religion (1 kap. 6 § presstödsförordningen).  
 
Dagstidningens primära uppgift ska vara reguljär och aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk 
opinionsbildning. Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om en tidning är berättigad till stöd. 
Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet gälla händelser och skeenden i anslutning till tidningens periodi-
citet och aktualiteten ska motivera och förutsätta periodiciteten. Nyhetsförmedlingen får inte ämnesmässigt 
begränsas annat än av tidningens geografiska spridningsområde och av händelsers och skeendens aktualitet. 
Med allmänpolitisk opinionsbildning avses ett innehåll som täcker en bredd av olika ämnesområden. Nyhets-
förmedlingen och opinionsbildningen kan ske i skilda former t.ex. genom notiser, artiklar, reportage, text och 
bilder. En dagstidning kan framställas i olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut 
elektroniskt (1 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter KRFS 2011:2). 
 
Som grund för beräkningarna av stödbeloppen finns intyg från Tidningsstatistik AB (TS). Intygen är 
utformade utifrån presstödsförordningens villkor för driftsstöd. Förutom 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. 
 
Bestämmelserna i 2 kap. 2 b och 5 a §§ presstödsförordningen innebär att driftsstödet inte får överstiga en 
viss andel av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av tidningen. Tidningarna har därför i 
samband med ansökan lämnat uppgifter om rörelsekostnaderna.  
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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 2013. Senast den 6 maj 2013 ska 
tidningsföretagen lämna en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revisor, av 
rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen under 2012.  
 
Nämnden beslutar om slutligt stöd för 2012 vid sitt sammanträde i september 2013. Eventuella justeringar av 
stödet görs vid månadsutbetalningarna oktober–december 2013. Vid utebliven redovisning kommer stödet 
inte att betalas ut. 
 
Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.  
 
Beslut om driftsstöd för 2013 
 
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 §. 
 
Nedan redovisas stödbelopp för de återstående ansökningarna om driftsstöd för 2013 från högfrekventa 
tidningar. Maximalt stöd för var och en av dessa tidningar är 16 861 000 kr.  
 
Länstidningen Östersund låg nära maxgränsen för stöd efter mätning januari-september 2012 och erbjöds 
därför helårsmätning (2 kap. 3 § KRFS 2011:2). 
 
Folkbladet Norrköping har bytt ägare fr.o.m. 1 januari 2013 från Nya Folkbladet i Östergötland AB till 
Östgöta Media AB.  
 
Tabell 1. Högfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Medelnetto Preliminärt 

Tidning frekvens  upplaga belopp 2013 

Orust Tjörn Tidning 3 1 512 2 015 000 
Laholms Tidning 6  Eget beslut 
Folkbladet Norrköping 6 5 953 8 389 500* 
Länstidningen Östersund 6 12 021 16 861 000 

 
*Folkbladet Norrköping (dnr 12/00163) fick ett felaktigt belopp vid decembersammanträdet pga. ett fel i presstödsintyget. 
Stödbeloppet är korrigerat baserat på det nya intyg som lämnats. 
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2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 
Villkor för allmänt driftsstöd till lågfrekvent tidning är att 
 
- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 
- dess totalupplaga till övervägande del (minst 51 %) ska vara abonnerad 
- dess abonnemangspris inte får vara lägre än 350 kr för helår 
- den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår 
- den inte får ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett 
kalenderår 
- dess täckningsgrad inte får överstiga 30 % 
- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat 
användningen av stödet enligt 5 kap 3a § (tillämplig från och med år 2012). 
 
 
Sex tidningar beviljades mätning på helåret 2012 inför Presstödsnämndens sammanträde den 12 december 
2012. Dessa är Nyhetstidningen på lätt svenska (dnr 12/00238), Landet Runt- I väntan på… (dnr 12/00235), 
politiken.se (dnr 12/00213), ETC Stockholm (dnr 12/00156), Kungsbacka-Posten (dnr 12/00216) och 
Mölndals-Posten (dnr 12/00214). 
 
Övriga tidningar hade för perioden januari-september 2012 en abonnerad upplaga som översteg eller 
understeg en upplagegräns med högst 150 exemplar och har därför fått sin upplaga mätt för hela 2012 (2 kap 
3 § Presstödsnämndens föreskrifter KRFS 2011:2).  
 
Nedan redovisas preliminärt beslut om driftsstöd 2013 för dessa tidningar.  
 
Tabell 2. Lågfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2013 

Blekinge-Posten 1 2 032 2 239 000 
Bulletinen Bas Blekinge 1 4 671 Eget beslut 
Dalabygden 1 3 009 2 910 000 
ETC lokaltidning Bergslagen 1 1 572 1 679 000 
ETC lokaltidning Göteborg 1 2 148 2 239 000 
ETC lokaltidning Stockholm 1 3 182 2 910 000 
Flamman 1 3 238 2 910 000 
Internationalen 1 1 525 1 679 000 
Karlstads-Tidning 1 2 132 2 239 000 
Kristdemokraten 1 3 070 2 910 000 
Landet Runt 1 1 568 Eget beslut 
Lokaltidningen Sorsele-Storuman 1 3 115 2 910 000 
Miljömagasinet 1 2 150 2 239 000 
Mölndals-Posten 1 6 592 3 582 000 
Nationell Idag 1 1 763 Eget beslut 
NordSverige 1 3 138 2 910 000 
NU 1 3 134 2 910 000 
Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1 511 1 679 000 
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Offensiv 1 2 182 2 239 000 
Sesam öppnar dörrar 1 2 016 2 239 000 
Skärgården fr. Grisslehamn till Landsort 1 5 085 3 582 000 
Smålands Folkblad 1 2 066 2 239 000 
Stockholms-Tidningen 1 2 087 2 239 000 
Tempus 1 2 062 2 239 000 
Västerbottens Mellanbygd 1 3 030 2 910 000 
Östhammars Nyheter 1 2 024 2 239 000 
Kungsbacka-Posten 2 4 801 3 492 000 
Norra Halland 2 9 023 6 313 000 

 
 
3. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. 
 
I denna kategori återstår en tidning. För denna tidning gäller utöver övriga villkor att minst 90 procent av den 
abonnerade upplagan ska vara spridd i Sverige. Eesti Päevaleht uppfyller detta krav.  
 
Tabell 3. Tidningar på andra språk än svenska 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2013 

Eesti Päevaleht 1 1 542 1 679 000 
 
 
4. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 
I denna kategori återstår en tidning. Enligt 2 kap. 11 a § presstödsförordningen får driftsstödet jämkas för 
elektroniskt distribuerade tidningar om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och 
distribution. Presstödsnämnden har tidigare beslutat att driftsstödet för elektroniskt utgivna tidningar tills 
vidare ska jämkas med 25 procent i förhållande till stödnivån för tidning i motsvarande kategori utgiven på 
papper (dnr 11/00159). 
 
Tabell 4. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens      upplaga belopp 2013 

Politiken.se 1 1 672 Eget beslut 
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  Protokoll nr 2/2013 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 24 april 2013.  
 
 
Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. 
 
Närvarande 
 
Ordförande Gunilla Svahn Lindström  
   
Ledamöterna Annika Bergström 
 Stefan Tornberg 
 Åke Wredén  
 Dan Kihlström 
 Margareta Cederfelt 
 Helene Petersson 
 Wiwi-Anne Johansson 
 Niklas Malmberg  
 Jonas Rydfors 
  
 
Suppleanterna Örjan Härneskog (§§ 1 – 14) 
 Inger Fredriksson 
 Ilona Szatmari Waldau 
 Lena Klevenås  
 
 
Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under 

§§ 6 - 8 )  
 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 
13, 15 - 20)  
Olov Enström  
Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 
under §§ 5, 9 – 12, 14) 

 
Övriga deltagare  Mikael Marin (§ 4) 
  
 
 

 
 
 
 
§ 1 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna. 
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§ 2 
 
Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
 
§ 3 
 
Nämnden beslutade godkänna protokollet från sammanträdet den 13 februari 2013. 
 
§ 4 
 
Besök av Mikael Marin från Per Texta Förlag AB som ger ut Suomen Uutisviikko. 
 
§ 5 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd från Per Texta Förlag AB för utgivningen av Suomen 
Uutisviikko under 2013 (dnr 13/00027). 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för perioden september 2012 − augusti 2013 med 2 239 000 till Per 
Texta Förlag AB för utgivningen av tidningen Suomen Uutisviikko, samt 
 
att beslut om driftsstöd för perioden september − december 2013 fattas vid Presstödsnämndens sammanträde 
den 26 september 2013. 
 
§ 6 
 
Behandlades förslag om bedömning av rörelsekostnader för nystartad tidning och tidningar som ändrar 
utgivningsfrekvens (dnr 13/00123) 
 
Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 1 
 
§ 7 
 
Kanslichefen informerade nämnden om: 
 

• Att revisionsberättelsen för 2012 inte innehöll några anmärkningar  
• Att arbete pågår med att samla in och sammanställa rapport om uppföljning av kostnader och 

prissättning för tidningsdistribution under 2012, 
• Att samtliga tidningar som är berättigade till distributionsstöd har ombetts att inkomma med en ny 

förbindelse, 
• Att arbetet med Dagspressens ekonomi 2012 har påbörjats, 
• Att Utgivarna har skickat en rapport om medieetiskt samarbete till Presstödsnämnden. Den som vill 

har möjlighet att lämna synpunkter på rapporten senast den 15 juni 2013.  
 
§ 8 
 
Behandlades beräkning av rabatter vid premier i samband med tecknande eller förnyelse av abonnemang 
(dnr 13/00124). 
 
Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 2. 
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§ 9 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd 2012 och 2013 till Fria Tidningar ek. förening för utgivning av 
Skånes Fria Tidning. (dnr 12/00088 och 12/00236) 
 
Nämnden beslutade 
 
att bevilja allmänt driftsstöd till Fria Tidningar ek. förening för perioden 25 februari 2012 −december 2012 
med 2 239 000 kronor, dvs. med ytterligare 478 333 kr för utgivning av Skånes Fria Tidning, samt 
 
att bevilja allmänt driftsstöd till Fria Tidningar ek. förening för perioden januari 2013 − december 2013 med 
2 239 000 kronor, dvs. med ytterligare 560 000 kronor, för utgivning av Skånes Fria Tidning. 
 
§ 10 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för halva januari 2013 till Fria Tidningar ek. förening för 
utgivning av Landet runt – I väntan på… (dnr 12/00235). 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja allmänt driftsstöd för halva januari 2013 till Fria Tidningar ek. förening med 69 958 kronor för 
utgivning av tidningen Landet Runt– I väntan på… 
 
§ 11 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2012 till Tidnings AB nya Dagen för utgivningen av Dagen 
(dnr 13/00072 och 12/00221), samt uppräkning av allmänt driftsstöd för 2011 - 2013, efter justering av 
beräkningen av veckovolym för tidningens e-abonnemang.  
 
Nämnden beslutade 
 
att bevilja allmänt driftsstöd till Tidnings AB nya Dagen för 2011 med 16 103 375 kronor, dvs. med 
ytterligare 246 750 kr för utgivning av tidningen Dagen, 
 
att bevilja allmänt driftsstöd till Tidnings AB nya Dagen för 2012 med 15 269 125 kronor, dvs. med 
ytterligare 229 125 kr för utgivning av tidningen Dagen, samt 
 
att bevilja allmänt driftsstöd till Tidnings AB nya Dagen för 2013 med 15 445 375 kronor, dvs. med 
ytterligare 17 625 kronor för utgivning av tidningen Dagen. 
 
§ 12 
 
Behandlades fråga om stödnivå för tvådagarstidningar med en pappersutgåva och en elektronisk utgåva per 
vecka (dnr 13/00125). 
 
Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 3. 
 
§ 13 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till Pölitiken AB för utgivningen av Politiken.se (dnr 
12/00213). 
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Nämnden beslutade 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för 2013 med 1 259 250 kronor till Pölitiken AB för utgivningen av 
dagstidningen Politiken.se. 
 
att en abonnentundersökning ska genomföras. 
 
§ 14 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för 2013 till InOut Sweden AB för utgivningen av Bulletin Bas 
Blekinge (dnr 12/00185). 
 
Nämnden beslutade 

att avslå ansökan om allmänt driftsstöd för 2013från In Out Sweden AB för utgivningen av tidningen 
Bulletinen Bas Blekinge. 

§ 15 
 
Behandlades ärende om hur förtydliganden kan göras beträffande indelningen i gemensamt respektive eget 
redaktionellt innehåll om det inte finns ett uttalat redaktionellt samarbete (dnr 13/00122). 
 
Nämnden beslutade 
 
att Presstödsnämnden kan begära att den bidragssökande tidningen kan uppvisa t.ex. avtal som rör inköp och 
samarbete avseende redaktionellt innehåll som publiceras i tidningen för att nämnden vid behov ska kunna 
fastställa hur ett innehåll har tagits fram mot bakgrund av den bedömning som framgår av bilaga 4. 
 
§ 16 
 
Redovisning av en sammanställning av nämndens beslut avseende samarbeten vid högfrekventa tidningar 
med driftsstöd. 
 
§ 17 
 
Behandlades samarbete avseende Dala-Demokraten och Dalarnas Tidningar (dnr 13/00053). 
 
Nämnden beslutade 
 
att följa upp Dala-Demokratens samarbeten i förhållande till bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstöds-
förordningen (1990:524) i samband med slutligt beslut om driftsstöd för 2013. 
 
§ 18  
 
Behandlades ändring i beslut (dnr 11/00157) avseende nämndens riktlinjer för helhetsbedömning av 
dagstidning med anledning av nämndens bedömningar i ärenden under §§ 14, 15 och 17 (dnr 13/00138). 
 
Nämnden beslutade 
 
att göra tillägg i beslut om nämndens riktlinjer för helhetsbedömning av dagstidning. Beslut med tilläggen 
som framgår av bilaga 5. 
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§ 19 
 
Behandlades frågor från Östran/Nyheterna (dnr 13/00032). 
 
Nämnden beslutade 
 
att ge kansliet i uppdrag att besvara frågorna med utgångspunkt i tidigare beslut beträffande nämndens 
tillämpning av bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524) avseende redaktionellt 
samarbete. 
 
§ 20 
 
Behandlades samarbete avseende Dagbladet och Sundsvalls Tidning (dnr 13/00054). 
 
Nämnden beslutade  
 
att Dagbladets förslag till redaktionella samarbeten med Sundsvalls Tidning inte innebär att nämnden skulle 
betrakta publikationerna som en i enlighet med 1 kap. 7 § presstödsförordningen. 
 
§ 21 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Olov Enström 
 

Justerat 2013-04-30 
       
 
 
      Gunilla Svahn Lindström  
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1 till protokoll 
 2013-04-24  Dnr 13/00123 
  
 
 
  
  
Bedömning av rörelsekostnader för nystartad tidning och tidning som ändrar 
utgivningsfrekvens 
 
 
Presstödsnämndens beslut 
Rörelsekostnaderna för nystartade dagstidningar och dagstidningar med driftsstöd som ändrar 
utgivningsfrekvens ska bedömas utifrån nedan redovisade process.  
 
 
Driftsstödets andel av tidningens kostnader 
Den 1 januari 2011 trädde nya bestämmelser i presstödsförordningen (1990:524) ikraft som innebar 
förändringar för samtliga tidningsföretag och även för Presstödsnämndens arbete. Generellt innebar de nya 
reglerna att ökat fokus läggs på tidningarnas kostnader för utgivningen. Vid ansökan ska tidningarna 
redovisa sina kostnader, vilka stödnivån sedan ska relateras till. 
 
För hög- och medelfrekventa tidningar får det sammanlagda allmänna driftsstödet inte överstiga 40 procent 
av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen (2 kap. 2 b § 
presstödsförordningen). Motsvarande nivå för lågfrekventa tidningar är 75 procent (2 kap. 5 a § presstöds-
förordningen). Denna bedömning ska göras med utgångspunkt i förhållandena under de två kalenderår som 
föregår det år för vilket bidrag söks (2 kap. 12 § presstödsförordningen).  
 
För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med fler eller färre nummer i veckan 
än tidigare får uppgifterna i stället avse den tidsperiod för vilka dessa kan fås. För uppgifter om 
täckningsgrad och upplaga får den perioden inte vara kortare än sex månader (2 kap. 12 § 
presstödsförordningen). När det gäller rörelsekostnaderna finns ingen tid angiven. 
 
Tidigare beslut 
Presstödsnämnden har tidigare (2011-09-21) gjort följande bedömning för hur rörelsekostnaderna för 
nystartade tidningar ska bedömas (dnr 11/00166): 
 

Det ligger i sakens natur att en tidning utan driftsstöd har låga kostnader det första året. Enligt 
nämndens bedömning får driftsstödets andel av rörelsekostnaderna bedömas när tidningen fått 
driftsstöd och utgivningen därmed blivit mer reguljär ur både intäkts- och kostnadssynpunkt. 
Tidningarna behöver dock redovisa de kostnadsuppgifter som finns. Detta bedömningssätt bör 
enligt nämnden tillämpas även vid kommande handläggning av liknande ärenden. 
 

Processen vid bedömning av rörelsekostnader  
För att tydliggöra processen för nystartade tidningar och för tidningar med driftsstöd som kommer ut med 
fler eller färre nummer i veckan är det av värde att införa en modell med preliminära och slutliga beslut på 
samma sätt som gäller för befintliga tidningar. 
  
Utgångspunkterna för hur processen bör utformas är att: 
 
1. En tidning har låga kostnader när den startar. 
2. Tidningens kostnader för den reguljära utgivningen visar sig först när tidningen fått beslut om att 

driftsstöd beviljas och stödet betalas ut. 
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3. För en nystartad tidning får uppgifterna om rörelsekostnader avse den tidsperiod för vilka dessa kan 
fås. 

4.  En tidning med lägre utgivningsfrekvens har lägre kostnader än en tidning med utgivning flera dagar 
i veckan. 

 
En ny tidning kan starta när som helst under året. Likaså kan en befintlig tidning ändra utgivningsfrekvens 
vid valfri tidpunkt. Mätperioden när det gäller upplaga och täckningsgrad får inte vara kortare än sex 
månader. Detta innebär att ansökningar om stöd från en nystartad tidning eller tidning som ändrar 
utgivningsfrekvens kan behandlas när som helst under året.  
 
Preliminärt beslut 
Vid det preliminära beslutet om stöd för nystartade tidningar och tidningar med ändrad utgivningsfrekvens 
bedöms i normalfallet alla uppgifter rörande tidningen. Tidningen ska lämna en prognos över kostnaderna 
som stödet ska relateras till. Prognosen ska avse en period om tolv månader som kan anses representativ ur 
intäkts- och kostnadssynpunkt. 
 
Slutligt beslut 
Det slutliga beslutet fattas när tidningen redovisat rörelsekostnader för en period om minst sex månader efter 
avslutad mätperiod för upplaga och täckningsgrad eller för en period om sex månader efter första utbetalning 
av driftsstöd. Den faktiska perioden får avgöras från fall till fall. Antalet månader för vilka 
rörelsekostnaderna har redovisats ska relateras till stödet för motsvarande antal månader.  
 
Om en tidning vid det slutliga beslutet erhåller ett högre stöd efter mätning av upplagan på tolv månader får 
rörelsekostnaderna redovisas för ytterligare en period enligt ovan, om de redovisade kostnaderna inte är 
tillräckliga för att motivera det högre stödet. 
 
Uppgifterna om kostnaderna ska granskas av en oberoende godkänd eller auktoriserad revisor i enlighet med 
3 kap. 2 § Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2011:2). 
 
Om en tidning kan redovisa tillräckliga reviderade rörelsekostnader som kan motivera en viss stödnivå redan 
vid ansökan behöver inget preliminärt beslut fattas. 
 
Från nystartad till befintlig tidning 
I vissa fall kommer beslutet, det preliminära och/eller det slutliga, att sammanfalla med tidningens beslut om 
stöd för nästkommande år. I dessa fall får tidningen bedömas som en nystartad tidning (eller tidning med ny 
utgivningsfrekvens) med avseende på rörelsekostnaderna. Perioden för redovisning av rörelsekostnaderna 
behöver även här avgöras från fall till fall.  
 
Följande exempel illustrerar olika möjliga mät- och redovisningsperioder: 
 
1. Mätperiod, januari-juni  

Preliminärt beslut (för år 1) i september år 1 
Preliminärt beslut (för år 2) i december år 1 
Kostnader redovisas för t.ex. juli-december eller oktober-mars 
Slutligt beslut (år 1+2) i september år 2 

 
2. Mätperiod, juli-dec 

Preliminärt beslut (år 1+2) i februari år 2 
Kostnader redovisas för januari-juni eller mars-september 
Slutligt beslut (år 1+2), september eller oktober år 2 

 
3. Mätperiod, oktober-mars 

Preliminärt beslut (år 1 + 2), april el. juni 
Kostnader redovisas för april-september eller maj-oktober 
Slutligt beslut (år 1+2) i december år 2 
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 Bilaga 2 till protokoll 
 2013-04-24  Dnr 13/00124 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Beräkning av rabatter vid premier i samband med tecknande eller förnyelse av abonnemang 
 
Av Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2011:2) framgår vilka allmänna bestämmelser som gäller vid 
beräkning av upplaga, tecknande av abonnemang och godkända rabatter. 
 
I föreskrifterna är inte frågan om hur värdet av en premie eller gåva i samband med nytecknande eller 
förnyelse av ett abonnemang reglerad.  
 
Den praxis som har tillämpats utgår från Tidningsstatistiks (TS) handbok för upplagerevision. Av handboken 
(s. 14) framgår att:  
 

När det gäller varor som erbjuds i kombination med abonnemang utgår TS vid rabattberäkning 
alltid från det värde som anges på varan. Dock räknas värdet på varan ned till 35 % av det 
angivna värdet vid rabattberäkningen. 
 

Bedömning avseende typ av vara eller gåva 
Presstödsnämndens kansli har fått förfrågningar om vad som kan erbjudas som premie i samband med 
tecknande av prenumeration på en dagstidning med driftsstöd.  
 
Kansliets bedömning är att en vara bör kunna följa med som premie vid tillfället för tecknande av ett 
abonnemang och att rabatten på abonnemanget kan beräknas enligt den praxis som har tillämpats av TS.  
 
Bedömningen är också att premier som varar över en utsträckt tid, t.ex. prenumeration på annan tidning eller 
ett medlemskap inte bör godtas som gåva eller premie vid tecknande av abonnemang. Då det i dessa fall kan 
uppstå en tveksamhet kring vad man faktiskt vill sälja. Produkter som lämnas som premie för att underlätta 
för abonnenten att ta del av tidningen, t.ex. läsplatta, kan godtas om detta särskilt kan motiveras. 
 
Presstödsnämndens beslut 
Vid tecknande av abonnemang får en vara medfölja som premie vid ett tillfälle. Rabatten på abonnemanget 
räknas då enligt rådande praxis.  
 
Premier som varar över en utsträckt tid och då det inte är givet vad som är huvudprodukten, t.ex. ett 
abonnemang på annan tidning eller medlemskap, godtas inte som premie vid tecknande av abonnemang.  
 
Produkter som lämnas som premie för att underlätta för abonnenten att ta del av tidningen, t.ex. läsplatta, kan 
godtas om detta särskilt kan motiveras. 
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 Bilaga 3 till protokoll 
 2013-04-24  Dnr 13/00125 
 
 
 
  
  
 
Stödnivå för en tvådagarstidning med en pappersutgåva och en elektronisk utgåva 
 
Presstödsnämnden har fått en förfrågan om hur stödnivån skulle beräknas för en tvådagarstidning, som 
utkommer ena dagen som pappersutgåva och andra dagen som elektronisk utgåva.  
 
Enligt 2 kap. 11 a § presstödsförordningen (1990:524) får driftsstödet för elektroniskt distribuerade 
dagstidningar jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. 
Presstödsnämnden har tidigare slagit fast att det är skäligt med 25 procents jämkning av stödet för 
elektroniskt distribuerade tidningar då ett tidningsföretag som distribuerar sin dagstidning elektroniskt inte 
har några kostnader för papper, tryckning och distribution. 
 
Presstödsnämndens bedömning 
 
Under förutsättning att tidningen ges ut enbart på papper eller elektroniskt de olika utgivningsdagarna 
bedömer Presstödsnämnden att man beräknar mellanskillnaden mellan stödnivån för endagstidningar och 
tvådagarstidningar inom samma abonnemangsnivå. Mellanskillnaden jämkas för den dag då utgivningen 
endast är elektronisk med 25 procent.  
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 Bilaga 4 till protokoll 
 2013-04-24  Dnr 13/00122 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Redaktionellt innehåll 
 
Presstödsnämnden fattade den 13 februari 2013 beslut om stöd till Nationell Idag (dnr 12/00224) för 2013. 
Av utredningen i ärendet framkom att vissa av tidningens artiklar till stora delar föreföll ha ett liknande inne-
håll som artiklar publicerade i andra medier med vilka Nationell Idag inte har något samarbete. Omfattnin-
gen var mellan en och fem artiklar i respektive utgåva. Med anledning av ärendet konstaterade nämnden att 
det behöver utredas närmare hur ytterligare förtydliganden kan göras beträffande indelningen i gemensamt 
resp. eget redaktionellt innehåll om det inte finns ett uttalat redaktionellt samarbete. 
 
Efter denna utredning gör nämnden följande bedömning. 
 
Presstödsnämndens bedömning 
Presstödsnämnden anser att en tidning med driftsstöd ska kunna visa att den har rätt att publicera det material 
som finns i tidningen. Nämnden kan därför begära att få ta del av t.ex. avtal som rör inköp och samarbeten 
avseende redaktionellt innehåll som publiceras i tidningen för att nämnden vid behov ska kunna fastställa hur 
ett innehåll har tagits fram.  
 
Nämnden har inte möjlighet, och det är heller inte önskvärt, att bedöma allt innehåll som publiceras i 
tidningar med driftsstöd. I det fall en tidning återkommande publicerar gemensamt innehåll där överens-
kommelser saknas om detta bör nämnden pröva om omfattningen av detta innehåll innebär att tidningen inte 
använder driftsstödet på avsett sätt och därmed inte har rätt till stöd.  
 
Ett innehåll som varken är eget eller gemensamt kan inte anses vara sådant redaktionellt innehåll som avses i 
bestämmelsen i 1 kap. 6 presstödsförordningen (1990:524). 
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 Bilaga 5 till protokoll  
 2013-04-24  Dnr 13/00138 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Allmänt om Presstödsnämndens bedömning av ansökningar om driftsstöd 
 
Ansökan om driftsstöd lämnas till Presstödsnämnden inför varje nytt kalenderår. Detta betyder att alla 
grunder för stöd som finns i presstödsförordningen (1990:524) ska prövas årligen. Presstödsnämndens kansli 
informerar om ansökningsdatum, vilka handlingar som ska bifogas ansökan m.m.  Ny tidning kan ansöka när 
som helst under året. För ansökan finns särskilda blanketter.  
 
En tidning ska snarast meddela Presstödsnämnden om det sker förändringar i utgivningen. Förändringar som 
kan ha betydelse för nämndens bedömning kan t.ex. röra ägande, organisation, utgivningsfrekvens, 
spridningsområde, innehåll eller utseende.  
 
Aktuella bestämmelser – definition av dagstidning 
Enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen är en dagstidning 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.  
 
Av Presstödsnämndens beslut om nya föreskrifter den 7 september 2011 framgår att 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 enligt presstöds-
förordningen. Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet gälla händelser och skeenden i anslutning till 
tidningens periodicitet 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 olika ämnesområden 
inom det politiska fältet. Nyhetsförmedlingen 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 i dess nya 
lydelse) 
 
Helhetsbedömning av dagstidning 
Syftet med presstödet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Ur presstödssynpunkt är 
mångfalden särskilt viktig inom den allmänpolitiska opinionsbildning och den aktuella allmänna 
nyhetsförmedling, vilket även inkluderar debatt, granskning och aktuell samhällsbevakning. För en 
dagstidning med driftsstöd ska den primära uppgiften vara att verka inom dessa områden.  
 
 
 



2 (2) 

Som riktlinjer vid helhetsbedömningen av om en tidning är en dagstidning utgår Presstödsnämnden från 
följande: 
 

1. Inledningsvis görs en bedömning av om innehållet i en tidningstitels utgåvor har ett allmänt innehåll 
och om innehållet har aktualitet. En bedömning görs också av om en tidning speglar ett avgränsat 
intresseområde (t.ex. miljö, näringsliv eller frågor med anknytning till religion) och i så fall i vilken 
omfattning. Detta gäller särskilt tidningar som ges ut en eller två dagar i veckan. En bedömning görs 
också av om det avgränsade intresseområdet i första hand består av aktuell nyhetsförmedling inom 
området. Vid sidan om nyhetstidningsmaterialet kan en tidning också ha material som inte är regul-
jär och aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, t.ex. servicematerial i 
form av bl.a. korsord och TV-tablåer eller reportage och artiklar som saknar aktualitet. Denna typ av 
material utgör del av det totala redaktionella innehållet, men är normalt inte del av en dagstidnings 
primära uppgift enligt definitionen i Presstödsnämndens föreskrifter. 

 
2. Vid bedömningen vägs hela tidningens utseende och innehåll samman, liksom andra faktorer som 

t.ex. redaktionell självständighet (se t.ex. Presstödsnämndens riktlinjer för tillämpning av 1 kap. 7 § 
presstödsförordningen). 

 
3. Riktmärket är att minst 50 procent av det totala redaktionella innehållet ska bestå av reguljär och 

aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. 
 

4. Minst 55 procent av det totala redaktionella materialet ska vara eget redaktionellt material. Med eget 
material avses originalmaterial eller material (inklusive egna annonser) från annan upplaga, som 
utsatts för betydande redaktionell omarbetning. Med originalmaterial avses material som tillkommit 
på den egna redaktionen eller som inköpts från t.ex. text- eller bildleverantör enkom för den bidrags-
sökande tidningen och som inte publicerats i dagstidning, i första hand på samma utgivningsort, som 
den bidragssökande tidningen har ett samarbete med.  
 
Med betydande omarbetning avses inte förminskningar eller förstoringar av text, bilder eller egna 
annonser som införts i annan tidning, inte heller enbart förändringar i rubriksättning, layout eller 
annan förändring som inte medför nämnvärt redaktionellt merarbete. 
 
Presstödsnämnden kan begära att den bidragssökande tidningen kan uppvisa t.ex. avtal som rör 
inköp och samarbete avseende redaktionellt innehåll som publiceras i tidningen för att nämnden vid 
behov ska kunna fastställa hur ett innehåll har tagits fram. 
 

5. Varje tidningstitel är unik och måste bedömas utifrån en rad olika kriterier. Mätningar och 
bedömningar av mängden innehåll i olika kategorier måste därför alltid kompletteras med andra 
bedömningar som tillsammans ger en helhetsbild av om tidningen primärt är avsedd att vara en 
dagstidning med ett allmänt nyhetsinnehåll eller opinionsbildande material och om den är 
självständig från andra publikationer. I denna bedömning kan vägas in i vilken mån tidningens egna 
redaktionella resurser läggs på tidningens egna nyhetsinnehåll eller opinionsbildande material.  
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  Protokoll nr 3/2013 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 12 juni 2013.  

 

 

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

 

Närvarande 

 

Ordförande Annika Bergström  

   

Ledamöterna Sofia Olsson Olsén 

 Inger Fredriksson 

 Åke Wredén  

 Dan Kihlström 

 Peder Wachtmeister (§§ 4-13) 

 Helene Petersson 

 Ilona Szatmari Waldau 

 Niclas Malmberg  

 Jonas Rydfors 

  

 

Suppleanterna Mart Ots 

 Anders Öhberg 

 Leif Pettersson 

 Lena Klevenås  

 

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under § 

4)  

 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 5, 

9-12)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 

4, 6)  

Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 

under §§ 7-8 ) 

 

 

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen. 

 

§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
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§ 3 

 

Nämnden beslutade att godkänna protokollet från sammanträdet den 24 april 2013. 

 

§ 4 

 

Kanslichefen informerade nämnden om: 

 

 att Dagstidningsförteckningen 2013 kommer att publiceras på Presstödsnämndens webbplats inom 

kort (dnr 13/00217). 

 att arbetet med tjänstekoncessionsavtal som ger rätt att utfärda intyg inför ansökan om driftsstöd 

fortsätter (dnr 12/00040). 

 att Norra Halland har fått ett för högt distributionsstöd under flera år. Ärendet kommer att utredas 

närmare (dnr 13/00018). 

 att kammarrätten avslagit ett överklagande av Presstödsnämndens beslut om att sekretess gäller för 

en tidnings inlämnade kostnadsredovisning och beräkningsunderlag för detta (dnr 13/00071).  

 

§ 5 

 

Informerades nämnden om ett pågående arbete med att kartlägga användningen av påslaget om högst tio 

procent på likapriset i samdistributionen (dnr 13/00035). 

 

§ 6 

 

Behandlades rapport om kostnader och prisutveckling avseende tidningsdistribution 2012 (dnr 13/00030). 

 

Nämnden beslutade 

 

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

 

§ 7 

 

Behandlades frågan om ett tillfälligt redaktionellt samarbete mellan Karlstads-Tidningen och Värmlands 

Folkblad (dnr 13/00162). 

 

Nämnden beslutade  

 

att följa upp tidningens utgivning och organisation i samband med Karlstads-Tidningens ansökan för 2014. 

  

§ 8 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för Nya Tider (13/00165). 

 

Nämnden beslutade  

 

att fortsätta handläggningen av ansökan om driftsstöd från AlternaMedia HB för utgivningen av Nya Tider.  
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§ 9 

 

Behandlades frågor om nämndens tillämpning av regelverket gällande elektroniska tidningar (dnr 13/00177). 

 

Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 1.  

 

§ 10 

 

Behandlades frågan om abonnemang på elektroniska tidningar (dnr 12/00213). 

 

Nämnden beslutade i enlighet med bilaga 2. 

 

§ 11 

 

Behandlades fråga om stödnivån för elektroniska tidningar. 

 

Nämnden beslutade  

  

att följa upp beslut om jämkning av stöd för elektroniskt distribuerade tidningar (dnr 11/00159). 

 

§ 12 

 

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

driftsstöd för 2014 (dnr 13/00216).  

 

Nämnden beslutade 

 

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

gemensamt innehåll samt mätning av redaktionellt innehåll för storstadstidningar för att säkerställa att 

tidningarna uppfyller kraven för driftsstöd inför beslut om driftsstöd 2014. 

 

§ 13 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en trevlig sommar. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Solveig McKenzie 

 

Justerat 2013-06-17 

       

 

 

      Annika Bergström  

______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1 till protokoll 3/2013 

 2013-06-12  Dnr 13/00177 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Presstödsnämndens tillämpning av presstödsförordningen (1990:524) för tidningar som 

distribueras elektroniskt 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångspunkter 

Enligt Presstödsnämnden finns ett behov att närmare precisera hur presstödsförordningen ska tillämpas för e-

tidningar. Presstödsnämnden gör nedanstående bedömningar som kommer att ligga till grund när nämnden 

fattar beslut om driftsstöd till e-tidningar. 

 

Grundförutsättningarna är de samma för tidningar som utkommer på papper och e-tidningar. En e-tidning 

ska uppfylla alla de grundläggande kraven för att vara en dagstidning som anges i presstödsförordningen.  

 

En e-tidning levereras periodiskt i ett digitalt format med linjär navigering med en början och ett slut och 

innehåller daterat innehåll. Den kan publiceras i flera olika plattformar.  

 

För att räknas som en e-tidning med rätt till stöd ska dessa exemplar enbart vara tillgängliga för enskilda 

abonnenter genom lösenordsskydd eller liknande och/eller finnas bakom en betalvägg för att räknas som 

lösnummerförsåld. En fritt tillgänglig digital publikation kan inte medräknas. 

 

Presstödsnämndens bedömning 

E-tidningen och webbplatsen 

Förutsättningarna skiljer sig enligt nämndens mening avseende förhållandet mellan e-tidningar och tidningar 

som dels utkommer på papper, dels som e-tidning. För tidningar på papper är e-tidningen och webbplatsen – 

än så länge – ett komplement till papperstidningen. För e-tidningen är webbplatsen och tidningen mer 

sammanlänkade och e-tidningen är huvudprodukten. 

 

Mot den bakgrunden anser nämnden att det är nödvändigt att definiera hur mycket av det presstöds-

grundande aktuella innehållet som kostnadsfritt kan vara tillgängligt även för icke-abonnenter. 

 

Presstödsnämnden har tidigare ansett att det är förenligt med presstödsförordningen att visa hela e-tidningens 

struktur med rubriker, ingresser och källor (dock inte brödtexter) och vissa funktioner, t.ex. fritextsökning 

(inte heller där med brödtexter). Publicering av tidningar, med utgivning en gång i veckan, kan ske i 

arkivsyfte på webben i samband med att nästkommande utgåva utkommer utan att detta påverkar mätningen 

av den abonnerade upplagan. 

 

Presstödsnämndens beslut  

Presstödsnämnden beslutar att göra nedanstående bedömningar i fråga om elektroniskt distribuerade 

tidningar (e-tidningar) i tillämpning av presstödsförordningen (1990:524).  
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Enligt nämndens mening är det rimligt att en mindre andel, högst 20 procent, av tidningens hela innehåll – ur 

ett marknadsföringssyfte – kan vara tillgängligt kostnadsfritt för andra än tidningens abonnenter redan då de 

är aktuella. Allt material – oavsett mängd – i e-tidningen som utgörs av texter, bilder och grafik räknas in i 

tidningens hela innehåll.  

 

Helhetsbedömning 

Enligt nämndens mening är det med dagens utformning av bestämmelserna i presstödsförordningen inte 

möjligt att annat material än text, bild och grafik, som t.ex. ljud och rörlig bild, utgöra presstödsgrundande 

material. 

 

Däremot kan sådant material självfallet finnas på en webbplats där en e-tidning ingår. Där kan också annat 

material finnas, som t.ex. bloggar och mikrobloggar. 

 

Grunden för tillämpningen är dock det regelverk som i första hand är anpassat för tidningar som utkommer 

på papper. Presstödsnämnden vill dock understryka att nämnden gör en helhetsbedömning av hela webb-

platsen/e-tidningens innehåll – inklusive material som inte är mätbart – för att t.ex. säkerställa att webb-

platsens huvudsyfte att ge ut den presstödsgrundande e-tidningen.  

 

Spridning i marknadsföringssyfte för e-tidningar 

En lågfrekvent tidnings totalupplaga till 51 procent ska vara abonnerad (2 kap. 3 § presstödsförordningen, 

2 kap. 1 § Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2011:2)).  

 

Från denna bestämmelse finns ett undantag som stadgar att vid tillämpningen av bestämmelsen med den 

innebörden ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem 

tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas 

med (2 kap. 3 § presstödsförordningen). 

 

Enligt nämndens mening ska bestämmelsen för e-tidningar tillämpas så att det är möjligt för dessa att vid 

fem tillfällen per år i marknadsföringssyfte göra hela den aktuella tidningen tillgänglig för icke-abonnenter. 

 

Publicering 

Presstödsnämnden anser att det bör vara möjligt att publicera presstödsgrundande innehåll löpande under den 

vecka som föregår en utgåva. Innehållet ska dock samlas upp och publiceras i den tidningen som utkommer 

på tidningens utgivningsdag enligt den i förväg fastlagda utgivningsplanen. 
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 Bilaga 2 till protokoll 3/2013 

 2013-06-12  Dnr 13/00213 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Presstödsnämndens bedömning av abonnemangsformer för elektroniska tidningar 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

I handläggningen av ansökan för den elektroniska tidningen Politiken.se (dnr 12/00213) för 2013 uppstod 

frågor om tidningens sammansättning av abonnenter och hur dessa ska kategoriseras. Bland annat uppstod 

frågor med anledning av att det fanns mottagare i form av e-postadresser som inte var de samma som beta-

laren som i detta fall var företag eller organisationer. Presstödsnämnden anser att det finns anledning att 

definiera hur dessa abonnemang ska bedömas. 

 

Aktuell bestämmelse 

Tecknande av abonnemang sker genom att mottagaren eller konsumenten genom eget val och individuell 

beställning och betalning efterfrågar tidningen. Kortaste abonnemangsperiod är en månad. Är abonnemangs-

perioden kortare än en månad räknas exemplaren som sålda lösnummer. 

 

Om en fysisk person gett en eller flera andra fysiska personer flera abonnemang som gåva räknas inte sådana 

abonnemang till ett högre antal än fem. 

 

För en mindre del av den presstödsgrundande upplagan får exemplar som arbetsgivare betalat för arbetstag-

are räknas som abonnemang om arbetstagaren haft frihet att välja annan valfri jämförbar tidning. Om arbets-

tagaren inte haft sådan frihet betraktas abonnemanget som styrt och medräknas bland friexemplaren (1 kap. 

6 § Presstödsnämndens föreskrifter, KRFS 2011:2). 

 

Presstödsnämndens bedömning 

Abonnemang till annan mottagare än betalaren 

För elektroniskt distribuerade tidningar uppstår en särskild problematik när mottagaradressen i de flesta fall 

är kopplade till en personlig e-postadress och inte till den postadress som betalaren – i detta fall företaget 

(organisationen etc.) – har. 

 

Enligt nämndens mening bör det inte vara någon skillnad på de abonnemang där ett företag betalar för 

abonnemanget, men då den elektroniska tidningen skickas till en e-postadress som tillhör en enskild person 

inom företaget och sådana abonnemang som företag betalar för som avser papperstidning/-ar och som är 

adresserade till företaget. I dessa fall får mottagaren genom sin koppling till företaget anses företräda det 

mottagande och betalande företaget som gjort valet att abonnera på tidningen.  

 

Presstödsnämndens beslut  

Presstödsnämnden beslutar att göra nedanstående bedömningar avseende hur olika abonnemangsformer 

ska beräknas för elektroniskt distribuerade tidningar (e-tidningar).  
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Det får antas avseende dessa abonnemang att de används normalt sett i verksamheten och på arbetsplatsen i 

sin yrkesroll, t.ex. av lärare i undervisning, av bibliotekarier i biblioteksverksamheten, av forskare i sin 

forskning. 

 

Nämnden anser att det ska göras en åtskillnad i bedömningen av dessa abonnemang och sådana abonnemang 

som en arbetsgivare betalar för arbetstagares räkning och som avses i sista stycket i bestämmelsen i 1 kap. 

6 § Presstödsnämndens föreskrifter. De senare används normalt inte i tjänsten utan ses som en förmån och 

förmånsbeskattas normalt sett.  
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  Protokoll nr 4/2013 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 26 september 2013.  
 
 
Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. 
 
Närvarande 
 
Ordförande Gunilla Svahn Lindström 
   
Ledamöterna Annika Bergström 
 Sofia Olsson Olsén 
 Stefan Tornberg 
 Åke Wredén  
 Margareta Cederfelt 
 Helene Petersson 
 Wiwi-Anne Johansson 
 Niclas Malmberg  
 Jonas Rydfors 
  
 
Suppleanterna Örjan Härneskog 
 Mart Ots 
 Inger Fredriksson 
 Leif Pettersson §§ 1-7 
 Ilona Szatmari Waldau §§ 1-8   
 Lena Klevenås 
  
 
Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under § 

5)  
 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 5-
7, 11, 13)  
Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 
7, 12)  
Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 
under §§ 7-8, 10) 
Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under §§ 
7, 9) 
 
Jonas Ohlsson §§ 1-4 (föredragande i ärenden 
under § 4) 
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§ 1 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen. 
 
§ 2 
 
Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
 
§ 3 
 
Nämnden beslutade att godkänna protokollet från sammanträdet den 12 juni 2013. 
 
§ 4 
 
Jonas Ohlsson presenterade rapporten Dagspressens ekonomi 2012 (dnr 13/00052). 
 
§ 5 
 
Kanslichefen informerade nämnden om: 
 

• att det i Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2) föreslås en omfördelning av 9 miljoner kr 
från anslaget Presstöd till anslaget Stöd till taltidningar under innevarande år. 

• regeringen i budgetproposition (prop. 2013/14:1) lämnat förslag om presstöd till tidningar på 
minoritetsspråk. 

• att Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 
2013:66) har överlämnats till regeringen.  

• att Tidningsstatistik AB har beslutat om nya regler för hur tidningars upplagor ska mätas. De nya 
reglerna kommer att tillämpas redan vid mätningen av 2013 års upplagor.  

• att Statistiska Centralbyrån innan årets slut publicerar en ny hushållsräkning, den första sedan 1990. 
Presstödsnämnden följer arbetet då förändringar i antalet hushåll per kommun kan påverka 
dagstidningars täckningsgrad.  

 
§ 6 
 
Behandlades uppföljning av Dala-Demokratens redaktionella samarbete med Dalarnas Tidningar (dnr 
13/00053). 
 
Nämnden beslutade 
 
Presstödsnämnden har följt upp Dala-Demokratens redaktionella samarbete med Dalarnas Tidningar med 
utgångspunkt i bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524). Nämnden gör en samlad 
bedömning att Dala-Demokraten är redaktionellt självständig och därmed har rätt till driftsstöd.  
 
§ 7 
 
Behandlades driftsstödsansökningar för år 2013. 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja slutligt driftsstöd för år 2013 enligt vad som framgår av bilaga 1. 
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Ledamoten Sofia Olsson Olsén deltog inte i beslut avseende Svenska Dagbladet (dnr 12/00219). 
 
§ 8 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd från AlternaMedia HB för utgivning av Nya Tider (dnr 
13/00165). 
 
Nämnden beslutade 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för perioden 20 november 2012 – 31 december 2012 med 
209 875 kr till AlternaMedia HB för utgivning av dagstidningen Nya Tider 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för perioden januari 2013 – december 2013 med 1 679 000 kr till 
AlternaMedia HB för utgivning av dagstidningen Nya Tider. 
  
§ 9 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd från Fria tidningar ekonomisk förening för utgivning av Landets 
Fria Tidning (12/00235). 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd till Fria Tidningar ekonomisk förening för perioden 23 januari – 31 
augusti 2013 med 1 399 375 kronor för utgivning av dagstidningen Landets Fria Tidning, samt 
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd till Fria Tidningar ekonomisk förening för perioden 1 september till 
31 december 2013 med 559 667 kronor för utgivning av dagstidningen Landets Fria Tidning. 
 
§ 10 
 
Behandlades uppföljning av beslut om allmänt driftsstöd för 2013 till Per Texta Förlag AB för utgivningen 
av Suomen Uutisviikko (13/00027). 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för perioden september − december 2013 med 746 333 kr till Per 
Texta Förlag AB för utgivningen av tidningen Suomen Uutisviikko. 
 
§ 11 
 
Nämnden informerades om att ETC-företagen under 2013 har arbetat med planerna på att starta en 
dagstidning med daglig utgivning med start under 2014. Enligt tillgänglig information innebär det bl.a. att en 
befintlig ETC-tidning ges ut varje dag  Nämnden tog del av information om projektet och gav kansliet i 
uppdrag att fortsätta dialogen med utgivaren för att informera om regelverket för tidningar med driftsstöd. 
 
§ 12 
 
Behandlades felaktigt utbetalt distributionsstöd till dagstidningen Norra Halland under åren 2005 – 2012 (dnr 
13/00018). 
 
Nämnden beslutade 
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att Norra Hallands Tidnings AB ska återbetala 707 368 kr för det distributionsstöd som betalats ut felaktigt 
för tidningen Norra Halland under åren 2005 – 2012.  
 
§ 13 
 
Nämnden informerades och tog del av rapporten Kartläggning av distributionsföretagens påslag på 
distributionskostnaden inom samdistributionen (dnr 13/00035). 
 
§ 14 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Olov Enström 
 

Justerat 2013-10-02 
       
 
 
      Gunilla Svahn Lindström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1 till protokoll 
  
 2013-09-26 Dnr 12/00252 
  
  
  
  
 
 
Slutliga beslut om driftsstöd för år 2013 
 
 
Presstödsnämnden har tidigare beslutat om ett preliminärt driftsstöd för 2013 (den 12 december 2012, och 
den 13 februari 2013, dnr 12/00252). Nämnden beslutar härmed om slutligt beslut för respektive tidning för 
2013. 
 
Bakgrund 
Driftsstöd utgår enligt bestämmelserna i 1 och 2 kap. presstödsförordningen (1990:524, senast ändrad 
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. 
 
Av bilaga 2 till protokoll den 12 december 2012 (dnr 12/00252) framgår de allmänna villkoren för driftsstöd.  
 
Allmänna villkor inför slutligt beslut 
Presstödsnämnden har i samband med de preliminära beslut som fattades den 12 december 2012 respektive 
den 13 februari 2013 bedömt att nedanstående tidningar är dagstidningar med rätt till driftsstöd. 
 
Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 procent (gäller hög- och medelfrekventa 
tidningar) respektive 75 procent (gäller lågfrekventa tidningar) av de rörelsekostnader som är förknippade 
med utgivningen av den stödberättigade tidningen (2 kap. 2 b och 5 §§ presstödsförordningen).  
 
Tidningsföretagen har inför detta beslut lämnat en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revi-
sor, av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen under 
2012. I vissa fall har Presstödsnämnden begärt in kompletteringar och ställt frågor kring de lämnade 
uppgifterna.  
 
Samtliga tidningsföretag som beviljats stöd för 2013 har redovisat vad stödet användes till i enlighet med 
bestämmelsen i 5 kap. 3 a § presstödsförordningen. För några tidningar fortsätter handläggningen och deras 
slutliga beslut kommer att tas upp vid kommande nämndsammanträde. 
 
Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.  
 
 
Beslut om driftsstöd för 2013 
 
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 
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extrastöd för de nettokostnader som följer av de krav som särskilt ställs på denna typ av tidning i presstöds-
förordningen.  
 
Extrastödet för 2013 får utgöra maximalt 70 procent av nettokostnaderna. Det sammanlagda driftsstödet till 
storstadstidningarna får inte överstiga 53 700 000 kronor för 2013 (2 kap. 2 § presstödsförordningen).  
 
Tabell 1. Storstadstidningar 
 

 
Utgivnings- Medelnetto- Slutligt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2013 

Skånska Dagbladet 7 26 747 42 532 100 kr 
Svenska Dagbladet 7 171 101 53 700 000 kr 

 
 
 
1.2 Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 
 
Maximalt allmänt driftsstöd är 16 861 000 kr.  
 
1.2 Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 
 
I gruppen finns 14 tidningar. Maximalt stöd för var och en av dessa tidningar är 16 861 000 kr.  
 
Lysekilsposten (dnr 12/00205) är enligt 2 kap. 15 § presstödsförordningen berättigad till en fjärdedel 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- Medelnetto Slutligt 

Tidning frekvens  Upplaga belopp 2013 

Världen Idag 3 6 693 4 723 500 kr 
Dagen 4 16 742 15 445 375 kr 
Lysekilsposten 4 2 673 775 500 kr 
Orust Tjörn Tidning 3 1 546 2 015 000 kr 
Dagbladet 6 10 342 14 593 500 kr 
Dala-Demokraten 6 13 998 16 861 000 kr 
Folkbladet Norrköping 6 5 920 8 389 500 kr 
Länstidningen Östersund 6 12021 16 861 000 kr 
Norrländska Socialdemokraten 6 30 729 16 861 000 kr 
Sydöstran 6 10 394 14 664 000 kr 
Värmlands Folkblad 6 15 032 16 861 000 kr 
Västerbottens Folkblad 6 10 794 15 228 000 kr 
Östran/Nyheterna 6 10 465 14 758 000 kr 
Arbetarbladet 7 20 282 16 861 000 kr 
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2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 
I gruppen ingår 58 tidningar varav 54 kommer ut en dag per vecka och 4 kommer ut 2 dagar per vecka. 
Beloppen för denna kategori står i 2 kap. 4 och 5 §§ presstödsförordningen. 
 
Tabell 3. Lågfrekventa tidningar 
 
 
 
 
 Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning frekvens     upplaga belopp 2013 

Aktuellt i Politiken 1 7636 4 141 000 kr 
Arbetaren 1 2470 2 239 000 kr  
Blekinge-Posten 1 2032 2 239 000 kr 
Dagens ETC 1 1687 Senare beslut 
Dalabygden 1 3009 2 910 000 kr  
ETC  1 3427 Senare beslut 

ETC lokaltidning Bergslagen 1 1572 Senare beslut 

ETC lokaltidning Göteborg 1 2148 Senare beslut 
ETC lokaltidningen Malmö (f.d. Efter 
arbetet)  1 2453 

Senare beslut 

ETC lokaltidning Stockholm  1 3182 Senare beslut 

ETC lokaltidning Örebro 1 3281 Senare beslut 

Flamman 1 3238 2 910 000 kr 
Gästriklands Tidning 1 1664 1 679 000 kr 
Göteborgs Fria Tidning 1 2460 Senare beslut 
Hemmets Vän 1 9231 5 260 000 kr 
Internationalen 1 1525 1 679 000 kr 
Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 1 1949 1 679 000 kr  
Karlstads-Tidningen 1 2132 2 239 000 kr  
Kristdemokraten 1 3070 2 910 000 kr  
Lokaltidningen i Sorsele- Storuman 1 3115 2 910 000 kr 
Läns-Posten 1 3469 2 910 000 kr 
Länstidningen Värmlandsbygden 1 2335 2 239 000 kr 
Länstidningen Östergötland 1 3269 2 910 000 kr 
Miljömagasinet 1 2150 2 239 000 kr  
M-L Proletären 1 2557 2 239 000 kr 
Mälarbladet Måsen 1 3276 2 910 000 kr 
Mölndals-Posten 1 6592 3 582 000 kr 
Nationell Idag 1 1763 1 679 000 kr 
Nord-Sverige 1 3138 2 910 000 kr  
NU 1 3134 2 910 000 kr 
Ny Tid Göteborgsområdet 1 1862 1 679 000 kr 
Nyhetstidningen Inblick 1 4075 2 910 000 kr 
Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1511 Senare beslut 
Offensiv 1 2182 2 239 000 kr 
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Sesam öppnar dörrar 1 2016 Senare beslut 
Skaraborgsbygden 1 9559 5 260 000 kr 
Skånes Fria Tidning 1 2122 Senare beslut 
Skärgården från Grisslehamn till Landsort 1 5085 3 582 000 kr 
Smålandsbygdens Tidning 1 2264 2 239 000 kr 
Smålands Folkblad 1 2066 Senare beslut 
Stockholms Fria Tidning 1 2509 Senare beslut 
Stockholms Tidningen 1 2087 2 239 000 kr 
Sändaren 1 7707 4 141 000 kr 
Sörmlandsbygden 1 3497 2 910 000 kr 
Tempus 1 2062 2 239 000 kr 
Tranås-Posten 1 2413 2 239 000 kr 
Uddevalla-Posten 1 1808 1 679 000 kr 
Upplands Nyheter 1 2345 2 239 000 kr 
Västerbottens Mellanbygd 1 3030 2 910 000 kr 
Västerbottningen 1 3212 2 910 000 kr 
Västerbygden – Tidning för Västsverige 
(f.d. Västerbygden) 1 2205 2 239 000 kr 
Västmanlands Nyheter 1 1737 1 679 000 kr 
Växjöbladet/Kronobergaren 1 1942 1 679 000 kr 
Östhammars Nyheter 1 2024 Senare beslut 
Fria Tidningen 2 6213 Senare beslut 
Kungsbacka Posten 2 4801 3 492 000 kr 
Lokaltidningen Stenungsund 2 4498 3 492 000 kr 
Norra Halland 2 9023 6 313 000 kr 

 
 
3. Begränsat driftsstöd 
 
Fyra tidningar är berättigade till begränsat driftsstöd, enligt 2 kap. 7 och 8 §§ presstödsförordningen. 
Beloppet för tidningar med begränsat driftsstöd anges i 2 kap. 10 § presstödsförordningen. 
 
 
Tabell. 4 Begränsat driftsstöd 
 

 
Utgivnings- Presstödsgrundande Slutligt 

Tidning frekvens upplaga belopp 2013 

Haparandabladet 2 3213 2 239 000 kr 
Ölandsbladet 3 7974 2 239 000 kr 
Gotlands Allehanda 6 8470 2 239 000 kr 
Gotlands Tidningar 6            11346 2 239 000 kr 
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4. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. 
 
Under denna rubrik finns tre tidningar. 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 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning frekvens     upplaga belopp 2013 

Eesti Päevaleht 1 1 542 1 679 000 kr 
Liberacion 1 2 187 2 239 000 kr 
Ruotsin Suomalainen 1 9 631 5 260 000 kr 

 
 
5. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 
Enligt 2 kap 11 a § presstödsförordningen får driftsstödet jämkas för elektroniskt distribuerade tidningar om 
det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. Stödet har jämkats med 25 procent 
i förhållande till stödnivån för tidning i motsvarande kategori utgiven på papper (se Presstödsnämndens 
protokoll 2011-09-21, dnr 11/00159). 
 
 
Tabell 6. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning frekvens      upplaga belopp 2013 

Feministiskt perspektiv 1 1749 1 259 250 kr 
Politiken.se 1 1522 1 259 250 kr 
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  Protokoll nr 5/2013 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 23 oktober 2013.  

 

 

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

 

Närvarande 

 

Ordförande Gunilla Svahn Lindström 

   

Ledamöterna Annika Bergström §§1-12 

 Sofia Olsson Olsén 

 Stefan Tornberg 

 Åke Wredén §§ 1-10,12-16  

 Dan Kihlström 

 Margareta Cederfelt 

 Helene Petersson 

 Wiwi-Anne Johansson 

 Niclas Malmberg  

 Jonas Rydfors 

  

 

Suppleanterna Örjan Härneskog §§ 1-12 

 Anders Öhberg 

 Inger Fredriksson 

 Leif Pettersson  

    

   

 

Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under 

§§ 5-7)  

 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 5, 

13, 15)  

Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 

8-9,14)  

Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 

under §§ 8, 12) 

Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under §§ 

10-11) 

 

 

§ 1 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen. 
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§ 2 

 

Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 

 

§ 3 

 

Nämnden beslutade att godkänna protokollet från sammanträdet den 26 september 2013. 

 

§ 4 

 

Louise Münt, ansvarig revisor, och Anna Åström, revisor, från Riksrevisionen presenterade Riksrevisionens 

arbete.  

 

§ 5 

 

Kanslichefen informerade nämnden om: 

 

 Prognosen för myndighetens anslag 

 Ansökningsprocessen för 2014 

 ETC Förlag AB:s planer på att under 2014 ge ut en dagstidning fem dagar per vecka. Det tidigare 

presenterade upplägget (§ 11 Presstödsnämndens protokoll nr. 4) har förändrats. Planen är att 

Dagens ETC med utgivning en dag per vecka ökar sin utgivningsfrekvens till fem dagar per vecka.  

 

§ 6  

 

Behandlades förslag till sammanträdesdagar under 2014. 

 

Nämnden beslutade om följande sammanträdesdagar: 

 

 Onsdag den 12 februari 

 Onsdag den 9 april 

 Onsdag den 11 juni 

 Onsdag den 17 september 

 Onsdag den 22 oktober 

 Onsdag den 10 december  

 

Samtliga möten äger rum kl. 10.30 - 15.00 

 

§ 7 

 

Nämnden beslutade  

 

att ge kanslichefen i uppdrag att besluta om abonnentundersökningar i samband med ansökningar om 

driftsstöd för 2014.   

 

§ 8  

 

Behandlades driftsstödsansökningar för år 2013 (dnr 12/00252). 

 

Nämnden beslutade  

 

att bevilja slutligt driftsstöd för år 2013 enligt vad som framgår av bilaga 1. 
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§ 9 

 

Behandlades rapport om användning av driftsstödet 2012 (dnr 13/00335). 

 

Nämnden beslutade  

 

att ge kansliet i uppdrag att färdigställa rapporten och lämna den till regeringen. 

 

§ 10 

 

Behandlades uppföljning av beslut om samarbete avseende Gotlands Media AB (dnr 12/00222 och 

12/00223). 

 

Nämnden beslutade 

 

att Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar är redaktionellt självständiga med utgångspunkt i 

bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524). 

 

§ 11 

 

Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd från Folket (dnr 12/00181). 

 

Nämnden beslutade  

 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd till Tidningen Folket AB för perioden september 2012 – december 

2012 för utgivningen av dagstidningen Folket med 746 333 kr. 

 

att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd till Tidningen Folket AB för helåret 2013 för utgivningen av 

dagstidningen Folket med 2 239 000 kr. 

 

§ 12 

 

Behandlades ägarbyte för dagstidningen Nya Tider (dnr 13/00165). 

 

Nämnden beslutade  

 

att preliminärt allmänt driftsstöd för dagstidningen Nya Tider i fortsättningen ska utbetalas till AlternaMedia 

AB. 

  

§ 13 

 

Kansliet informerade nämnden om arbetet med översyn av Presstödsnämndens föreskrifter. 

 

§ 14 

 

Behandlades ansökan om extra distributionsstöd från Gotlands Media AB (dnr 13/00227). 

 

Nämnden beslutade 

 

att bevilja Gotlands Media AB extra distributionsstöd för tidningsdistributionen av Gotlands Allehanda och 

Gotlands Tidningar med 35 532 kr per år under perioden 1 januari 2014 – 31 december 2016. Stödet ska 

fördelas mellan tidningarna baserat på deras årliga andel av distribuerade tidningsexemplar.   
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§ 15 

 

Kansliet informerade nämnden om: 

 

 Uppföljning (dnr 13/00334) av tillämpningen av nämndens beslut om utgångspunkter och riktlinjer 

för vissa bestämmelser i 4 kap. presstödsförordningen avseende distributionsstödet (dnr 11/00155). 

 

§ 16 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Solveig McKenzie 

Justerat 2013-10-30 

 

 

       

Gunilla Svahn Lindström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1 till protokoll 
  
  
 2013-10-23 Dnr 12/00252 
  
  
  
  
 
 
Slutliga beslut om driftsstöd för år 2013 
 
 
Presstödsnämnden har tidigare beslutat om ett preliminärt driftsstöd för 2013 (den 12 december 2012, och 
den 13 februari 2013, dnr 12/00252). Nämnden slår härmed fast slutligt beslut för 2013 för de tidningar som 
inte ingick i beslutet den 26 september 2013. 
 
Bakgrund 
Driftsstöd utgår enligt bestämmelserna i 1 och 2 kap. presstödsförordningen (1990:524, senast ändrad 
2010:1538). Driftsstöd består av allmänt driftsstöd (inkl. extrastöd för storstadstidning), begränsat driftsstöd 
och driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska.  
 
Av bilaga 2 till protokoll den 12 december 2012 (dnr 12/00252) framgår de allmänna villkoren för driftsstöd.  
 
Allmänna villkor inför slutligt beslut 
Presstödsnämnden har i samband med de preliminära beslut som fattades den 12 december 2012 respektive 
den 13 februari 2013 bedömt att nedanstående tidningar är dagstidningar med rätt till driftsstöd. 
 
Tidningsföretagen har inför detta beslut lämnat en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revi-
sor, av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen under 
2012. I vissa fall har Presstödsnämnden begärt in kompletteringar och ställt frågor kring de lämnade 
uppgifterna.  
 
Samtliga tidningsföretag som beviljats stöd för 2013 har redovisat vad stödet användes till i enlighet med 
bestämmelsen i 5 kap. 3 a § presstödsförordningen.  
 
Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning.  
 
Beslut om driftsstöd för 2013 
Tidningar markerade med en * i tabell 1 har fått särskilda beslut. 
 
Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 
Det sammanlagda allmänna driftsstödet får inte överstiga 75 procent av de rörelsekostnader som är 
förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen (2 kap. 2 b och 5 §§ presstödsförordningen).  
Beloppen för denna kategori framgår av 2 kap. 4 och 5 §§ presstödsförordningen. 
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Tabell 1. Lågfrekventa tidningar 
 

 
Utgivnings- Abonnerad Slutligt 

Tidning frekvens     upplaga belopp 2013 
Dagens ETC 1 1 687 1 679 000 kr * 
ETC  1 3 427 2 910 000 kr * 
ETC lokaltidning Bergslagen 1 1 572 1 679 000 kr * 
ETC lokaltidning Göteborg 1 2 148 2 239 000 kr * 
ETC lokaltidningen Malmö (f.d. Efter 
arbetet)  1 2 453 

 
2 239 000 kr * 

ETC lokaltidning Stockholm  1 3 182 2 910 000 kr * 
ETC lokaltidning Örebro 1 3 281 2 910 000 kr * 
Göteborgs Fria Tidning 1 2 460 2 239 000 kr 
Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1 511 1 679 000 kr 
Sesam öppnar dörrar 1 2 016 2 239 000 kr 
Skånes Fria Tidning 1 2 122 2 239 000 kr 
Smålands Folkblad 1 2 066 2 239 000 kr * 
Stockholms Fria Tidning 1 2 509 2 239 000 kr 
Östhammars Nyheter 1 2 024 2 239 000 kr 
Fria Tidningen 2 6 213 4 298 000 kr 
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  Protokoll nr 6/2013 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid Presstödsnämndens sammanträde den 11 december 2013.  
 
 
Sammanträdeslokal: Presstödsnämndens sammanträdeslokal, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. 
 
Närvarande 
 
Ordförande Gunilla Svahn Lindström 
   
Ledamöterna Annika Bergström §§ 1-15 
 Sofia Olsson Olsén 
 Åke Wredén  
 Dan Kihlström 
 Peder Wachtmeister §§ 1-11 
 Helene Petersson §§ 11-17 
 Niclas Malmberg  
 Jonas Rydfors 
  
 
Suppleanterna Anders Öhberg §§ 1-15 
 Lena Klevenås 
  
  
    
   
 
Från kansliet  Åsa Finnström (föredragande i ärenden under 

§§ 4-6)  
 Per Sandén (föredragande i ärenden under §§ 7, 
15)  
Solveig McKenzie (föredragande i ärenden 
under §§ 8, 10, 11) 
Kajsa Rohdin (föredragande i ärenden under §§ 
9, 12) 
Olov Enström (föredragande i ärenden under §§ 
13, 16)  
 

 
§ 1 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen. 
 
§ 2 
 
Nämnden beslutade fastställa dagordningen. 
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§ 3 
 
Nämnden beslutade att godkänna protokollet från sammanträdet den 23 oktober 2013. 
 
§ 4 
 
Kanslichefen informerade nämnden om: 
 

 att Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 
2013:66) skickats på remiss (dnr 13/00337). Presstödsnämndens svar behandlas vid sammanträde 
den 12 februari 2014. 

 att Solveig McKenzie anställts tillsvidare på heltid som handläggare på nämndens kansli fr.o.m. den 
1 januari 2014. 

 
§ 5  
 
Behandlades förslag till ändring av förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden avseende 
uppdraget att följa upp kostnader och kostnadsutveckling för tidningsdistributionen samt distributions-
företagens prissättning av distributionstjänsten i syfte att bredda uppdraget (dnr 13/00345). 
 
Nämnden beslutade  
 
att ge ordföranden och kanslichefen i uppdrag att färdigställa skrivelsen till Kulturdepartementet.  
 
§ 6 
 
Nämnden informerades om ett pågående arbete inom kansliet som avser tillämpningen av bestämmelsen i 
2 kap. 11 a § presstödsförordningen (1990:524) avseende jämkning av stöd till tidningar som utkommer 
elektroniskt. 
 
§ 7  
 
Behandlades samarbete mellan Östran Nyheterna och Barometern med Oskarshamns-Tidningen (dnr 
13/00224). 
 
Nämndens beslut  
 
Presstödsnämnden godtar Östran Nyheternas redaktionella samarbeten med Barometern med Oskarshamns-
Tidningen med utgångspunkt i bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524). Nämnden gör 
en samlad bedömning att Östran Nyheterna utifrån den beskrivning som lämnats är redaktionellt självständig 
och därmed har rätt till driftsstöd. Beslutet kommer att följas upp den 9 april 2014.  
 
§ 8 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för utgivning av Lysekilsposten för 2014 (dnr 13/00304). 
 
Nämnden beslutade  
 
att avslå ansökan från Lysekils Nya Tryckeri AB om driftsstöd för 2014 för utgivningen av tidningen 
Lysekilsposten. 
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§ 9 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för utgivning av Nyhetstidningen Inblick för 2014 
(dnr 13/00270). 
 
Nämnden beslutade 
 
att ge kansliet i uppdrag att fortsätta handläggningen av ansökan. 
 
§ 10 
 
Behandlades ansökan om allmänt driftsstöd för utgivning av Bulletinen Bas Blekinge för 2014 
(dnr 13/00286). 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja preliminärt allmänt driftsstöd för år 2014 med 2 910 000 kr till InOut Sweden AB för utgivningen 
av dagstidningen Bulletinen Bas Blekinge. 
 
§ 11 
 
Behandlades ansökningar om driftsstöd för 2014. 
 
Nämnden beslutade  
 
att bevilja preliminärt driftsstöd för år 2014 enligt vad som framgår av bilaga 1 till protokollet (dnr 
13/00340). 
 
Ledamoten Sofia Olsson Olsén deltog inte i beslut avseende Svenska Dagbladet (dnr13/00300). 
 
§ 12 
 
Behandlades frågor från Lidingö Tidning avseende tillämpningen av vissa bestämmelser i presstöds-
förordningen (1990:524) (dnr 13/00276). 
 
Nämnden beslutade  
 
att ge kansliet i uppdrag att besvara tidningens frågor enligt gällande regelverk. 
  
§ 13 
 
Diskuterades tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 1 § 2 st. presstödsförordningen (1990:524). 
 
§ 14 
 
Beslutades att Presstödsnämnden vid behov kan sammanträda tisdagen den 18 mars 2014 kl. 14–16. 
 
§ 15 
 
Behandlades distributionsstöd till dagstidningar för år 2014.  
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Nämnden beslutade 
 
att distributionsstöd, enligt 4 kap. presstödsförordningen (1990:524), under år 2014 får förmedlas av de 
distributionsföretag som finns upptagna i bilaga 2 till protokollet (dnr 13/00344). Distributionsstöd får 
förmedlas till de dagstidningar som anges i nämnda bilaga.  
 
§ 16 
 
Behandlades begäran från Tidningstjänst AB att få anlita underentreprenör i Norrbotten (dnr 13/00215). 
 
Nämnden beslutade 
 
att medge att Tidningstjänst AB som underentreprenör i Norrbotten anlitar Norrbottens Media Distribution 
AB. 
 
§ 17 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Per Sandén  

Justerat 2013-12-18 
 
 
       

Gunilla Svahn Lindström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Detta är en elektronisk kopia av protokollet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1 till protokoll Dnr 13/00340 

  
 2013-12-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökningar om driftsstöd för år 2014 
 
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.  
 
Besluten för respektive tidning redovisas nedan. Det anges också om det finns ett särskilt beslut för tidningen 
och om ansökan kommer att tas upp vid nämndens sammanträde den 12 februari 2014.  
 
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 2013. 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. 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 



2 (7) 

rörelsekostnaderna för 2013. Alternativt har tidningsföretagen kunnat hänvisa till kostnadsuppgifter för 2012 
om dessa har kunnat anses vara vägledande för 2013.  
 
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).  
 
Presstödsnämnden beslutar om ett preliminärt driftsstöd för 2014. Senast den 6 maj 2014 ska tidnings-
företagen lämna en redovisning, styrkt av en godkänd eller auktoriserad revisor, av rörelsekostnaderna som 
är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen under 2013. Nämnden beslutar därefter 
om slutligt stöd för 2014 vid sitt sammanträde i september 2014. Eventuella justeringar av stödet görs vid 
månadsutbetalningarna oktober–december 2014. Vid utebliven redovisning kommer stödet inte att betalas ut. 
 
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 
12 februari 2014 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 (2 kap. 3 § Presstödsnämndens föreskrifter KRFS 
2011:2).  
 
Ett meddelande om beslutet kommer att skickas till respektive tidning. I vissa fall fattas särskilt beslut. Dessa 
tidningar markeras med *. 
 
Allmänt om ansökningarna för 2014  
Sammanlagt har 92 ansökningar om stöd för 2014 inkommit, varav fem avser nya tidningar som inte hade 
driftsstöd under 2013. Samtliga dessa tidningar får egna beslut.  
 
Beslut om driftsstöd för 2014 
 
1. Allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa tidningar 
 
Som villkor för allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekvent tidning gäller att  
 
- den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar 
- dess totalupplaga i huvudsak (minst 70 procent) ska vara abonnerad 
- dess abonnemangspris inte får vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av 
  tidningar i motsvarande kategori 
- dess täckningsgrad inte får överstiga 30 procent. 
- det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat 
användningen av stödet enligt 5 kap. 3a §. 
 
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 hög- och medelfrekventa 
dagstidningar (maximalt 16 861 000 kr) ansöka om ett extrastöd för de nettokostnader som följer av de krav 
som särskilt ställs på denna typ av tidning i presstödsförordningen. Under 2014 får extrastödet utgöra 
maximalt 60 procent av nettokostnaderna. Det sammanlagda driftsstödet till storstadstidningarna får inte 
överstiga 50 800 000 kronor för 2014 (2 kap. 2 § presstödsförordningen).  
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Tabell 1. Storstadstidningar 
 

Utgivnings- Medelnetto- Preliminärt 
Tidning frekvens upplaga belopp 2013 

Skånska Dagbladet 7 25 410 37 650 400 kr 
Svenska Dagbladet 7 154 793 50 800 000 kr 

 
 
1.2 Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 
 
I gruppen finns 14 tidningar. Maximalt stöd för var och en av dessa tidningar är 16 861 000 kr. Två tidningar 
har begärt och beviljats mätning av upplaga på helåret 2013 (markerade nedan med 1). 
 
 
Tabell 2. Övriga hög- och medelfrekventa tidningar 
 

Utgivnings- Medelnetto Preliminärt 
Tidning frekvens  Upplaga belopp 2013 

Orust Tjörn Tidning 3  Helårsmäts 1 
Världen Idag 3 6 304 4 441 500 kr  
Dagen 4 16 627 15 245 625 kr 
Lysekilsposten 4 2 512    Särskilt beslut * 
Dagbladet 6  Helårsmäts 1 
Dala-Demokraten 6 12 254 16 861 000 kr 
Folkbladet Norrköping 6 5 442    7 684 500 kr 
Länstidningen Östersund 6 11 089 15 627 500 kr  
Norrländska Socialdemokraten 6 29 153 16 861 000 kr 
Sydöstran 6 10 007 14 100 000 kr 
Värmlands Folkblad 6 14 208 16 861 000 kr 
Västerbottens Folkblad 6 9 399 13 254 000 kr 
Östran/Nyheterna 6 9 252    13 042 500 kr * 
Arbetarbladet 7 18 911 16 861 000 kr 

 
 
 
2. Lågfrekventa tidningar med allmänt driftsstöd 
 
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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Nio ansökningar har begärt och beviljats mätning av upplagan på helåret 2013 (markerade nedan med 1). 
Upplaga, hushållstäckning m.m. avseende Landets Fria Tidning som var en ny tidning under 2013, mäts 
under tolv månader och tas upp igen vid sammanträdet i april 2014. 
 
Sex tidningar har en abonnerad upplaga som understiger eller överstiger upplagegränsen 1 500 exemplar 
med mindre än 150 exemplar och kommer därför att helårsmätas och inte beviljas något stöd nu (markerade 
nedan med 2). Fjorton av tidningarna (markerade nedan med 3) har en abonnerad upplaga som överstiger en 
upplagegräns med högst 150 exemplar och erbjuds därför helårsmätning, men beviljas stöd enligt en lägre 
upplagenivå. Elva av tidningarna (markerade nedan med 4) understiger en upplagegräns med högst 150 
exemplar och erbjuds att helårsmätas. 
 
 
 
Tabell 3. Lågfrekventa tidningar 
 
 
 
 Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 

Tidning frekvens     upplaga belopp 2013 

Aktuellt i Politiken 1 7 424 4 141 000 kr 
Arbetaren 1 2 352 2 239 000 kr 
Blekinge-Posten 1 2 003 1 679 000 kr 3 
Dagens ETC 1 2 192 2 239 000 kr 
Dalabygden 1 2 771 2 239 000 kr 
ETC  1 3 548 2 910 000 kr 
ETC lokaltidning Bergslagen 1 1 669 1 679 000 kr 
ETC lokaltidning Göteborg 1  Helårsmäts 1 
ETC lokaltidningen Malmö  1  Helårsmäts 1 
ETC lokaltidning Stockholm  1  Helårsmäts 1 
ETC lokaltidning Örebro 1 2 973 2 239 000 kr 4 
Flamman 1 3 782 2 910 000 kr 
Folket  1 2 545 2 239 000 kr 
Gästriklands Tidning 1 1 522 Helårsmäts 2 
Göteborgs Fria Tidning 1 2 294 2 239 000 kr 
Hemmets Vän 1 9 189 5 260 000 kr 
Internationalen 1 1 526 Helårsmäts 2 
Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 1 1 979 1 679 000 kr 4 
Karlstads-Tidningen 1 2 102 1 679 000 kr 3 
Kristdemokraten 1 2 987 2 239 000 kr 4 
Landets Fria Tidning 1 2 069 1 679 000 kr 3 
Lokaltidningen i Sorsele- Storuman 1 3 077 2 239 000 kr 3 
Läns-Posten 1 3 239 2 910 000 kr  
Länstidningen Värmlandsbygden 1 2 344 2 239 000 kr 
Länstidningen Östergötland 1 3 406 2 910 000 kr  
Mariefreds Tidning (Måsen) 1 3 186 2 910 000 kr 
Miljömagasinet 1 2 158 2 239 000 kr 
M-L Proletären 1 2 604 2 239 000 kr 
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Mölndals-Posten 1 6 420 3 582 000 kr 
Nationell Idag 1 1 523 Helårsmäts2 
Nord-Sverige 1 3 059 2 239 000 kr 3 
NU 1 3 190 2 910 000 kr  
Nya Tider 1 1 922 1 679 000 kr 4 
Ny Tid Göteborgsområdet 1 1 741 1 679 000 kr  
Nyhetstidningen Inblick 1 4 288 Senare beslut 
Nyhetstidningen på lätt svenska 1 1 395 Helårsmäts2 
Offensiv 1 2 239 2 239 000 kr  
Sesam öppnar dörrar 1 1 867 1 679 000 kr 4 
Skaraborgsbygden 1 9 074 4 701 000 kr 3 
Skånes Fria Tidning 1 1 906 1 679 000 kr 4 
Skärgården från Grisslehamn till Landsort 1 5 133 2 910 000 kr 3 
Smålandsbygdens Tidning 1 2 261 2 239 000 kr  
Smålands Folkblad 1 2 001 1 679 000 kr 3 
Stockholms Fria Tidning 1 2 125 1 679 000 kr 3 
Stockholms Tidningen 1 1 945 1 679 000 kr 4 
Sändaren 1 6 921 3 582 000 kr 4 
Sörmlandsbygden 1 3 424 2 910 000 kr  
Tempus 1 2 052 1 679 000 kr 3 
Tidningen Västsverige – Västerbygden  1 1 972 1 679 000 kr 4 
Tranås-Posten 1 2 489 2 239 000 kr  
Uddevalla-Posten 1  Helårsmäts1 
Upplands Nyheter 1 2 033 1 679 000 kr 3 
Västerbottens Mellanbygd 1 3 127 2 239 000 kr 3 
Västerbottningen 1 3 218 2 910 000 kr 
Västmanlands Nyheter 1 1 561 Helårsmäts2 
Växjöbladet/Kronobergaren 1 1993 1 679 000 kr 4 
Östhammars Nyheter 1 1996 1 679 000 kr 4 
Fria Tidningen 2 5580 4 298 000 kr  
Kungsbacka Posten 2 4114 3 492 000 kr 
Lokaltidningen Stenungsund 2 4303 3 492 000 kr  
Norra Halland 2 9 086 5 641 000 kr 3 

 
 
 
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. 
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Tabell. 4 Begränsat driftsstöd 
 

Utgivnings- Presstödsgrundande Preliminärt 
Tidning frekvens upplaga belopp 2013 

Haparandabladet 2 3 141 2 239 000 kr 
Ölandsbladet 3 6 882 2 239 000 kr 
Gotlands Allehanda 6 7 482 2 239 000 kr 
Gotlands Tidningar 6 10 229 2 239 000 kr 
    

 
4. Driftsstöd till tidningar på andra språk än svenska. 
 
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).  
 
Tabell 5. Tidningar på andra språk än svenska 
 

Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 
Tidning frekvens     upplaga belopp 2013 

Eesti Päevaleht 1 1 548 Helårsmäts 2 
Liberacion 1 2 180 2 239 000 kr 
Ruotsin Suomalainen 1 9 797 5 260 000 kr 
Soumen Uutisviikko 1 2 195 2 239 000 kr 

 
 
5. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 
Enligt 2 kap. 11 a § presstödsförordningen får driftsstödet jämkas för elektroniskt distribuerade tidningar om 
det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. 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).  
  
I gruppen finns två tidningar. En tidning har begärt och beviljats mätning av upplaga på helåret 2013 
(markerade nedan med 1). En av tidningarna (markerade nedan med 3) har en abonnerad upplaga som 
överstiger en upplagegräns med högst 150 exemplar och erbjuds därför helårsmätning, men beviljas stöd 
enligt en lägre upplagenivå. 
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Tabell 6. Elektroniskt distribuerade tidningar 
 

Utgivnings- Abonnerad Preliminärt 
Tidning frekvens      upplaga belopp 2013 

Feministiskt perspektiv 1 2 069 1 259 250 kr 3 
Politiken.se 1  Helårsmäts 1 
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 Bilaga 2 till protokoll  Dnr 13/00344 
 2013-12-11 
  
 
 
 
 
 
Distributionsstöd till dagstidningar 2014 
 
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) 

 
Distributionsföretaget är enligt 4 kap. 4 § presstödsförordningen skyldigt att tillgodoföra respektive 
tidningsföretag dess andel av utbetalat belopp. 
 
Riktlinjer för tillämpning av 4 kap. presstödsförordningen  
Presstödsnämnden fattade 2012 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 distributions-
företag eller anlitande av underentreprenör. Av riktlinjerna framgår även att tidningar med distributionsstöd 
snarast ska underrätta Presstödsnämnden om ägarförändringar och ev. andra förändringar (t.ex. närmare sam-
arbeten, andel gemensamt material med annan publikation) som kan påverka rätten till eller beräkningen av 
distributionsstöd. Nämnden kommer att utvärdera tillämpningen under år 2014. 
 
Distributionsföretag med rätt att förmedla distributionsstöd 
Nedanstående företag får tills vidare under år 2014 förmedla distributionsstöd till dagstidningar i enlighet 
med 4 kap. 5 § presstödsförordningen: 
 
Tidningstjänst AB, Box 1121, 111 81 Stockholm 
Pressens Morgontjänst KB, Box 520, 169 29 Solna 
Tidningsbärarna KB, Box 6106, 200 11 Malmö 
Västsvensk Tidningsdistribution KB, 405 02 Göteborg  
 
Tidningar med rätt till distributionsstöd 
Till nedanstående tidningar får tills vidare under år 2014 förmedlas distributionsstöd i enlighet med 4 kap. 
1 § presstödsförordningen. 
 
Alingsås Tidning 
Arbetarbladet 
Arvika Nyheter 
Avesta Tidning 
 
Barometern med Oskarshamns-Tidningen 
Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgs Tidning, Karlshamns Allehanda 
Blekinge-Posten 
Bohusläningen 
Borlänge Tidning med Södra Dalarnes Tidning 
Borås Tidning 
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 
 
Dagbladet 
Dagen 
Dagens ETC 
Dagens Industri 
Dagens Nyheter 
Dala-Demokraten 
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Dalabygden 
Dalslänningen 
 
Enköpings-Posten 
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 
Efter arbetet 
ETC 
ETC Lokaltidning Bergslagen 
ETC Lokaltidning Göteborg 
ETC lokaltidning Malmö 
ETC Lokaltidning Stockholm 
ETC Lokaltidning Örebro 
Expressen/ Göteborgs-Tidningen/ Kvällsposten 
 
Fagersta-Posten 
Falköpings Tidning 
Falu-Kuriren 
Filipstads Tidning  
Flamman 
Folkbladet 
Folket 
Fria Tidningen 
Fryksdals-Bygden 
 
Gefle Dagblad 
Gotlands Allehanda 
Gotlands Tidningar 
Gästriklands Tidning 
Göteborgs Fria tidning 
Göteborgs-Posten 
 
Hallands Nyheter 
Hallandsposten 
Haparandabladet 
Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten 
Hemmets Vän 
Hjo Tidning 
Hudiksvalls Tidning  
Härjedalen 
  
Jönköpings-Posten 
 
Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 
Karlskoga-Kuriren/Karlskoga Tidning 
Karlstads-Tidningen 
Katrineholms-Kuriren 
Kristianstadsbladet 
Kungsbacka-Posten 
Kungälvs-Posten 
 
Laholms Tidning 
Landets fria tidning 
Linköpings Tidning/Kinda-Posten 
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Ljusdals-Posten 
Ljusnan 
Lokaltidningen Sorsele-Storuman-Vilhelmina-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 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 
 
Orust Tjörn-Tidningen 
 
Piteå-Tidningen 
Provinstidningen Dalsland 
 
Sala Allehanda 
Skaraborgs Allehanda 
Skaraborgs Läns Tidning 
Skaraborgsbygden 
Skånes Fria Tidning 
Skånska Dagbladet 
Skövde Nyheter 
Smålands Folkblad 
Smålands-Tidningen med Tranås Tidning och Vetlanda Posten 
Smålandsbygdens Tidning 
Smålandsposten 
Smålänningen 
Stockholms Fria Tidning 
Strömstads Tidning  
Sundsvalls Tidning 
Svenska Dagbladet 
Sydsvenska Dagbladet 
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Sydöstran 
Säffle-Tidningen 
Söderhamns-Kuriren 
Södermanlands Nyheter 
Sörmlandsbygden 
 
Tempus 
Tidningen Ångermanland 
Trelleborgs Allehanda 
TTELA Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda 
 
Uddevalla-Posten 
Ulricehamns Tidning 
Upplands Nyheter 
Upsala Nya Tidning 
 
Vestmanlands Läns Tidning 
Vimmerby Tidning  
Världen Idag 
Värmlands Folkblad 
Värnamo Nyheter 
Västerbottens Folkblad 
Västerbottens-Kuriren 
Västerbottens Mellanbygd 
Västerbottningen 
Västerbygden 
Västerviks-Tidningen 
Västgöta-bladet 
Västmanlands Nyheter 
Växjöbladet/Kronobergaren 
 
Ystads Allehanda 
  
Ölandsbladet 
Örnsköldsviks Allehanda 
Östersunds-Posten 
Östgöta Correspondenten 
Östhammars Nyheter 
Östran/Nyheterna    


	protokoll-nummer-1-2013-med-protokollsbilaga
	Protokoll nummer 1 2013
	Protokollsbilaga driftsstöd 2013

	protokoll-nr-2-2013-inkl-bilagor
	Protokoll nummer 2 2013
	Bilagor till protokoll
	13-00123, Bilaga 1 till protokoll 130424, Bedömning av rörelsekostnader för nystartad tidning
	Bedömning av rörelsekostnader för nystartad tidning och tidning som ändrar utgivningsfrekvens

	Bilaga 2 till protokoll 130424, Beräkning av rabatter vid premier, 13-000xx
	Beräkning av rabatter vid premier i samband med tecknande eller förnyelse av abonnemang

	Bilaga 3 till protokoll 2 Stödnivå för tvådagarstidning med en papper - och en elektronisk utgåva
	Stödnivå för en tvådagarstidning med en pappersutgåva och en elektronisk utgåva

	13-00122 Bilaga 4 till protokoll 2 Redaktionellt innehåll
	Redaktionellt innehåll

	13-00138 Bilaga 5 till protokoll 2 Bedömning av dagstidning
	Allmänt om Presstödsnämndens bedömning av ansökningar om driftsstöd
	Helhetsbedömning av dagstidning




	protokoll-nr-3-med-bilaga-1-och-2
	Protokoll nummer 3 2013
	13-00177 Bilaga 1 till protokoll E-tidningar
	12-00213 Bilaga 2 till protokoll abonnemang e-tidningar

	protokoll-4-2013-inkl-bilaga
	Protokoll nummer 4 2013
	protokollsbilaga slutligt beslut 2013
	Slutliga beslut om driftsstöd för år 2013


	protokoll-nr-5-med-bilaga-1
	Protokoll nummer 5 2013
	protokollsbilaga slutligt beslut 2013
	Slutliga beslut om driftsstöd för år 2013


	protokoll-nummer-6-2013-inkl-bilagor

