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2014-03-07

Dnr 14/00009

Presstödsnämndens föreskrifter – förslag till förändrad lydelse
Dagens lydelse

Föreslagen ny lydelse – kommentarer för diskussion
Kursiverad text avser förändrad lydelse

1 kap. Inledande bestämmelser
Ingen ändring:
1 kap. 1 § Tillämpningsområde

1 kap. 1 § Tillämpningsområde

1 kap. 2 § Dagstidning
Betydelsen av begreppet dagstidning framgår av 1 kap. 6
§ presstödsförordningen (1990:524). Dagstidningens
primära uppgift ska vara reguljär och aktuell allmän
nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.

1 kap. 2 § Dagstidning
Betydelsen av begreppet dagstidning framgår av 1 kap. 6
§ presstödsförordningen (1990:524). Dagstidningens
primära uppgift ska vara reguljär och allmän
nyhetsförmedling av aktuella händelser och skeenden
samt samhällsbevakning. Den primära uppgiften kan
också vara allmänpolitisk opinionsbildning.

Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om
en tidning är berättigad till stöd enligt presstödsförordningen (1990:524). 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.

Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om
en tidning är berättigad till stöd enligt
presstödsförordningen (1990:524). I denna bedömning
vägs in i vilken mån nyhetsförmedlingen eller den
allmänpolitiska opinionsbildningen består av
originalmaterial.

Med allmänpolitisk opinionsbildning avses ett innehåll
som täcker en bredd av olika ämnesområden.

Med allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk
opinionsbildning avses ett innehåll som täcker en bredd
av olika ämnesområden. En tidnings innehåll får
ämnesmässigt begränsas om det kan motiveras av det
geografiska spridningsområdet.

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.

Nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen kan ske
genom text och bild i skilda former t.ex. genom notiser,
artiklar och reportage. En dagstidning kan framställas i
olika format och med olika tryckmetoder. Den kan vidare
ges ut elektroniskt.

1 kap. 15 § Redaktionellt innehåll
Tidningens egna redaktionella innehåll ska utgöra minst
55 procent. Vid mätning av redaktionellt innehåll får den
mätta volymen eget redaktionellt innehåll ökas med 0,5
procent och därefter avrundas till närmaste heltal.
Såsom eget redaktionellt innehåll anses inte redaktionellt
material som efter bearbetning av det redaktionella

1 kap. 3 § Eget redaktionellt innehåll
Tidningens egna redaktionella innehåll ska utgöra minst
55 procent. Det egna redaktionella innehållet utgörs av
originalmaterial. Eget redaktionellt innehåll kan också
utgöras av material som utsatts för betydande
redaktionell omarbetning eller ha köpts in från t.ex. texteller bildleverantör enkom för den bidragssökande
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innehållet i en annan tidning återges i olika versioner.

tidningen och som inte har publicerats i dagstidning, i
första hand på samma utgivningsort, som den
bidragssökande tidningen har ett samarbete med.
Med originalmaterial avses material som enbart
tillkommit för den egna tidningen.
Vid mätning av redaktionellt innehåll får den mätta
volymen eget redaktionellt innehåll ökas med 0,5 procent
och därefter avrundas till närmaste heltal.

Ny bestämmelse med innehåll från 1 kap. 2 §
Kraven att tidningen i huvudsak ska vara skriven på
svenska samt att tidningen i huvudsak distribueras inom
landet innebär att innehållet till 90 procent ska vara
skrivet på svenska samt att tidningen till 90 procent ska
distribueras inom landet.
Ny bestämmelse avseende andel innehåll på samiska
eller meänkieli

Ingen ändring:
1 kap. 3 § Inställd utgivning

1 kap. 4 § Spaltmeter
1 kap. 5 § Upplaga
1 kap. 8 § Lösnummer
1 kap. 9 § Friexemplar
1 kap. 10 § Söndagsutgivning
Ny bestämmelse med delvis samma innehåll som i
nuvarande 1 kap. 6 §
Tecknande av abonnemang sker genom att mottagaren
eller konsumenten genom eget val och individuell
beställning och betalning efterfrågar tidningen.

1 kap. 4 § Spridning i Sverige och innehåll på svenska
Kraven att tidningen i huvudsak ska vara skriven på
svenska samt att tidningen i huvudsak distribueras inom
landet innebär att innehållet till 90 procent ska vara
skrivet på svenska samt att tidningen till 90 procent ska
distribueras inom landet.

1 kap. 5 § Innehåll på samiska eller meänkieli
Kravet att en tidning i huvudsak är skriven på samiska
eller meänkieli innebär att det redaktionella innehållet till
70 procent ska vara skrivet på minst ett av dessa språk.

1 kap. 6 § Inställd utgivning, nytt andra stycke
För nystartad tidning med utgivning en eller två gånger
per vecka som startar sin utgivning vid annan tidpunkt än
årsskifte får antalet uppehåll inte vara fler under de
första tolv månaderna som tidningen utkommer än under
ett kalenderår som föreskrivs i första stycket 1 och 2.
1 kap. 7 § Spaltmeter
1 kap. 8 § Upplaga
1 kap. 9 § Lösnummer
1 kap. 10 § Friexemplar
1 kap. 11 § Söndagsutgivning

1 kap. 12 § Abonnemang
Tecknande av abonnemang sker genom att mottagaren
eller konsumenten genom eget val och individuell
beställning och betalning efterfrågar tidningen.
Abonnentens postadress ska vara registrerad hos
tidningen.

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.

Om en fysisk person gett en eller flera andra fysiska
personer flera abonnemang som gåva räknas högst fem
sådana abonnemang.

För en mindre del av den presstödsgrundande upplagan
får exemplar som arbetsgivare betalat för arbetstagare
räknas som abonnemang om arbetstagaren haft frihet att
välja annan valfri jämförbar tidning. Om arbetstagaren
inte haft sådan frihet betraktas abonnemanget som styrt
och medräknas bland friexemplaren.

För en mindre del av den presstödsgrundande upplagan
får exemplar som arbetsgivare betalat för arbetstagare
räknas som abonnemang om arbetstagaren haft frihet att
välja annan valfri jämförbar tidning eller avstå från
erbjudandet. Om arbetstagaren inte haft sådan frihet
betraktas abonnemanget som styrt och medräknas bland
friexemplaren.
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1 kap. 6 § Abonnerad upplaga
Med abonnerad upplaga avses exemplar sålda till
ordinarie pris. Ordinarie pris kan vara olika beroende på
abonnemangsperiod, geografiskt område och
distributionssätt. Företag kan ha ett högre ordinarie pris
än övriga abonnenter. Studenter kan ha ett lägre ordinarie
pris än övriga abonnenter. Ordinarie pris ska framgå av
publicerad prislista.

1 kap. 13 § Abonnerad upplaga
Med abonnerad upplaga avses exemplar sålda till
ordinarie pris. Ordinarie pris kan vara olika beroende på
abonnemangsperiod, geografiskt område och
distributionssätt. Företag kan ha ett högre ordinarie pris
än övriga abonnenter. Studenter och pensionärer kan ha
ett lägre ordinarie pris än övriga abonnenter. Ordinarie
pris ska framgå av publicerad prislista.

Med abonnerad upplaga avses även exemplar sålda med
högst 25 procent rabatt samt exemplar sålda med mer än
25 procent men högst 50 procent rabatt under högst sex
månader.

Med abonnerad upplaga avses även exemplar sålda med
högst 50 procent rabatt.
Den abonnerade upplagan ska till minst 50 procent vara
såld till ordinarie pris.

Kortaste abonnemangsperiod är en månad. Är
abonnemangsperioden kortare än en månad räknas
exemplaren som sålda lösnummer.

Kortaste abonnemangsperiod är en månad. Är
abonnemangsperioden kortare än en månad räknas
exemplaren som sålda lösnummer.

1 kap.7 § Blockabonnemang
Blockabonnemang får medräknas i den abonnerade
upplagan förutsatt att antalet abonnemang står i rimlig
proportion till och konsumeras i abonnentens verksamhet
samt att blockabonnemangen utgör högst 30 procent av
tidningens presstödsgrundande upplaga.

1 kap. 14 § Blockabonnemang
Blockabonnemang får medräknas i den abonnerade
upplagan förutsatt att antalet abonnemang står i rimlig
proportion till och konsumeras i abonnentens verksamhet
samt att blockabonnemangen utgör högst 30 procent av
tidningens presstödsgrundande upplaga.

Med blockabonnemang avses två eller flera abonnemang
som betalas av och distribueras till en och samma
mottagare och som sålts till pris som anges i 6 § första
och andra styckena.

Med blockabonnemang avses två eller flera abonnemang
som betalas av och distribueras till en och samma
mottagare och som sålts till pris som anges i 13 §.

2 kap. 2 § Abonnemangspris
En hög- eller medelfrekvent dagstidnings
abonnemangspris får vara högst 25 procent lägre än det
pris som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande
kategori. En jämförelse görs i första hand mellan
tidningar inom samma region eller inom samma
spridningsområde.

1 kap. 15 § Abonnemangspris
En hög- eller medelfrekvent dagstidnings abonnemangspris får vara högst 25 procent lägre än det pris som i
allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.
En jämförelse görs i första hand mellan tidningar med
samma utgivningsfrekvens, spridningsområde och
distributionssätt.

Lägsta pris för helårsabonnemang för en tidning som
normalt utkommer med ett nummer per vecka ska vara
350 kr. För en tidning som normalt utkommer med två
nummer per vecka ska lägsta priset för helårsabonnemang
vara 500 kronor.

Lägsta pris för helårsabonnemang för en tidning som
normalt utkommer med ett nummer per vecka ska vara
350 kr. För en tidning som normalt utkommer med två
nummer per vecka ska lägsta priset för helårsabonnemang
vara 600 kronor.

Lägsta pris för helårsabonnemang för tidning som
normalt utkommer med ett eller två nummer per vecka får
inte rabatteras.

Lägsta pris för helårsabonnemang för tidning som
normalt utkommer med ett eller två nummer per vecka får
inte rabatteras.

För kortare tid än helår ska priset proportionellt minst
motsvara helårspriset.

För kortare tid än helår ska priset proportionellt minst
motsvara helårspriset.

Ny bestämmelse

1 kap. 16 §
Vid tecknande eller förnyelse av abonnemang får en
premie medfölja.
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Premier som varar över en utsträckt tid, exempelvis
medlemskap eller abonnemang på annan publikation,
eller då det inte är givet vad som är huvudprodukten
godtas dock inte vid beräkning av den
presstödsgrundande upplagan.
Ingen ändring:
1 kap. 11 § Veckovolym
1 kap. 12 § Totalupplagan

1 kap. 17 § Veckovolym
1 kap. 18 § Totalupplagan för tidning på papper

Ingen ändring:
1 kap. 13 § Edition/avläggare

1 kap. 19 § Edition/avläggare

1 kap. 14 § Annonsandel
Med annonsandel avses den efter mätning framräknade
andelen annonsutrymme minskat med tre procent. Denna
andel om tre procent ska föras över till och anses som
redaktionellt innehåll.

1 kap. 20 § Annonsandel
Med annonsandel avses den efter mätning framräknade
andelen annonsutrymme minskat med tre procent. Denna
andel om tre procent ska föras över till och anses som
redaktionellt innehåll.
En annons som till sitt innehåll kan likställas med
redaktionellt material, är återkommande och där det finns
ett samband mellan annonsens avsändare och tidningen
utöver själva annonseringen ska inte undantas från
mätningen av redaktionellt material.

I fråga om tidningar som ges ut i editioner/avläggare
fördelas det överförda utrymmet till eget respektive
gemensamt redaktionellt innehåll i proportion till faktiskt
mätta volymer eget och gemensamt redaktionellt innehåll.

Avseende tidningar som ges ut i editioner/avläggare
fördelas det överförda utrymmet till eget respektive
gemensamt redaktionellt innehåll i proportion till faktiskt
mätta volymer eget och gemensamt redaktionellt innehåll.

Egna annonser hänförs inte till vare sig redaktionellt
innehåll eller annonsandel.

Egna annonser hänförs inte till vare sig redaktionellt
innehåll eller annonsandel.

1 kap. 16 § Självständig publikation
Vid bedömning av om det enligt 1 kap. 7 §
presstödsförordningen (1990:524) får anses uppenbart att
flera publikationer är att anse som en och samma
publikation, ska de utgångspunkter och riktlinjer som
fastställts av Presstödsnämnden tillämpas.

1 kap. 21 § Självständig publikation
Vid prövning av om det ska anses uppenbart att flera
publikationer enligt 1 kap. 7 § presstödsförordningen
(1990:524) är en och samma publikation, ska en
helhetsbedömning ske avseende ägaranknytning,
organisation, utgivarskap, spridningsområde,
marknadsföring, samarbete och redaktionellt arbete samt
likheter avseende namn, utseende och layout m.m.
En dagstidning ska vara redaktionellt självständig från
andra tidningstitlar. En tidningstitel ska ha, från
konkurrerande tidningstitlar, självständiga redaktionella
resurser som är dimensionerade för att kunna uppfylla
kravet på eget redaktionellt innehåll.
Redaktionen ska ha en egen redaktionell ledning med eget
handlingsutrymme och ansvar för hela tidningens
innehåll.
Tidningar som ges ut på samma utgivningsort ska ha
olika ansvariga utgivare.
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2 kap. Elektroniskt distribuerad tidning
Ny bestämmelse: 2 kap. 1 § Definition av e-tidning
En utgåva av en elektroniskt distribuerad tidning (etidning) distribueras enbart elektroniskt.

2 kap. 2 § E-tidnings totalupplaga
För en e-tidning består totalupplagan av samtliga
mottagare av tidningen utgåva för utgåva. Dessa
mottagare ska finnas i ett register som ska hållas
uppdaterat och aktuellt.
Ny bestämmelse

2 kap. 3 § Spridning i marknadsföringssyfte för
lågfrekvent e-tidning
En aktuell utgåva av en lågfrekvent e-tidning kan
kostnadsfritt vara tillgänglig vid högst fem tillfällen per
kalenderår utan att det påverkar beräkningen av den
abonnerade andelen av totalupplagan som avses i 2 kap.
3 § första stycket 2 presstödsförordningen (1990:524).

Ny bestämmelse

2 kap. 4 § E-tidnings innehåll
Maximalt 20 procent av en aktuell utgåva av en etidnings redaktionella innehåll får vara fritt tillgängligt
för andra än tidningens abonnenter.

2 kap. Driftsstöd

3 kap. Driftsstöd

Ingen ändring:
2 kap. 1 § Abonnerad totalupplaga

3 kap. 1 § Abonnerad totalupplaga

Ny bestämmelse om hur driftsstödet beräknas

Ingen ändring:
2 kap. 3 § Mätperiod

3 kap. 2 § Driftsstödsgrundande upplaga
Minst 90 procent av den driftsstödsgrundande upplagan
ska vara distribuerad inom landet. Driftsstödet beräknas
med utgångspunkt i denna del.

3 kap. 3 § Mätperiod

2 kap. 4 § Mätperiod för nystartad tidning
För en nystartad tidning får prövningen göras utifrån de
förhållanden som avser en period om minst sex månader.

3 kap. 4 § Mätperiod för nystartad tidning
För en nystartad tidning får prövningen göras utifrån de
förhållanden som avser en period om minst sex
kalendermånader.

En prövning avseende den abonnerade upplagan ska
göras för en period om tolv månader när en nystartad
tidnings abonnerade upplaga efter sex månader överstiger
en upplagegräns med högst 150 exemplar.

En prövning avseende den abonnerade upplagan ska
göras för en period om tolv månader när en nystartad
tidnings abonnerade upplaga efter sex månader överstiger
en upplagegräns med högst 150 exemplar.

Om en nystartad tidnings upplaga vid en första mätning
understiger en upplagegräns med högst 150 exemplar ska
tidningsföretaget erbjudas en ny prövning avseende den
abonnerade upplagan för en period om tolv månader.
För den inledande mätperioden utgår stöd enligt den nivå
som tidningen är berättigad till.

Om en nystartad tidnings upplaga vid en första mätning
understiger en upplagegräns med högst 150 exemplar ska
tidningsföretaget erbjudas en ny prövning avseende den
abonnerade upplagan för en period om tolv månader.
För den inledande mätperioden utgår stöd enligt den nivå
som tidningen är berättigad till.
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3 kap. Ansökan om driftsstöd

4 kap. Ansökan om driftsstöd

Ingen ändring:
3 kap. 1 §

4 kap. 1 §

3 kap. 2 §
[---]
5. bifoga intyg om upplaga, täckningsgrad m.m. enligt av
Presstödsnämnden fastställt formulär,
6. lämna försäkran om att tidningens egna redaktionella
innehåll utgjorde minst 55 procent av dess totala
redaktionella innehåll under det kalenderår som föregår
det år för vilket bidrag söks,
7. bifoga exemplar av tidningen för tid som
Presstödsnämnden efterfrågar,
8. bifoga redovisning av de rörelsekostnader som är
förknippade med utgivningen av den stödberättigade
tidningen enligt anvisningar som har fastställts av
Presstödsnämnden, och
9. inför slutligt beslut om driftsstöd, bifoga
revisorsrapport från en oberoende godkänd eller
auktoriserad revisor. Revisorsrapporten ska upprättas i
enlighet med Presstödsnämndens anvisningar och den ska
visa att revisorn granskat underlaget till de inlämnade
uppgifterna och de eventuella iakttagelser denne gjort.

4 kap. 2 §
[---]
5. bifoga intyg om upplaga, täckningsgrad m.m. enligt
formulär som Presstödsnämnden fastställt,
6. bifoga utgivningsbevis,
7. lämna försäkran om att tidningens egna redaktionella
innehåll utgjorde minst 55 procent av dess totala
redaktionella innehåll under det kalenderår som föregår
det år för vilket bidrag söks samt underlag för detta om
nämnden begär det,
8. bifoga exemplar av tidningen för tid som
Presstödsnämnden efterfrågar,
9. bifoga redovisning av de rörelsekostnader som är
förknippade med utgivningen av den stödberättigade
tidningen enligt anvisningar som har fastställts av
Presstödsnämnden, och
10. inför beslut om slutligt driftsstöd, bifoga
revisorsrapport från en oberoende godkänd eller
auktoriserad revisor. Revisorsrapporten ska upprättas i
enlighet med Presstödsnämndens anvisningar och den ska
visa att revisorn granskat underlaget till de inlämnade
uppgifterna och de eventuella iakttagelser denne gjort.

Ingen ändring:
3 kap. 3-5 §§

4 kap. 3-5 §§

4 kap. Redovisning av hur driftsstöd använts

5 kap. Redovisning av hur driftsstöd använts

Ingen ändring:
4 kap. 1-3 §§

5 kap. 1-3 §§

5 kap. Distributionsstöd

6 kap. Distributionsstöd

Ny bestämmelse

6 kap. 1 §
Med en i huvudsak betald upplaga i 4 kap. 1 §
presstödsförordningen (1990:524) avses att upplagan till
minst 51 procent är abonnerad eller i lika stor
utsträckning betald genom lösnummerförsäljning.

Ny bestämmelse

6 kap. 2 §
Om ett högre pris tillämpas i enlighet med 4 kap. 5 § p. 3
presstödsförordningen (1990:524) ska denna merkostnad
kunna motiveras och specificeras.

Ny bestämmelse

6 kap. 3 §
Momenten lokala transporter, detaljdistribution och
abonnentadministration ska omfattas av den prissättning
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som avses i 4 kap. 5 § p. 3 presstödsförordningen
(1990:524).
Ny bestämmelse

6 kap. 4 §
Tidningsföretag ska senast tre månader före gällande
distributionsavtals utgång meddela planerat eller beslutat
byte av distributionsföretag till övriga tidningar i
samdistributionen och till Presstödsnämnden.

Ny bestämmelse

6 kap. 5 §
Avser ett tidningsföretag att anlita ett distributionsföretag
som ägs av eller ingår i en koncern med tidningsföretag
ska Presstödsnämnden meddelas detta senast tre månader
före gällande distributionsavtals utgång.

Ny bestämmelse

6 kap. 6 §
Avser ett tidningsföretag att anlita ett distributionsföretag
som anlitar ett tidningsföretag eller ett företag som ägs
av eller ingår i en koncern med tidningsföretag som
underentreprenör ska skriftligt medgivande från övriga i
samdistributionen ingående tidningar inlämnas till
Presstödsnämnden senast tre månader före gällande
distributionsavtals utgång.

Ny bestämmelse

6 kap. 7 §
Avser ett distributionsföretag att som underentreprenör
anlita ett tidningsföretag eller ett företag som ägs av eller
ingår i en koncern med tidningsföretag ska skriftligt
medgivande från samtliga i samdistributionen ingående
tidningar lämnas till Presstödsnämnden senast tre
månader före gällande distributionsavtals utgång.

Ny bestämmelse

6 kap. 8 §
Avser ett distributionsföretag att etablera sig som
distributör i område där det för närvarande inte är
verksamt ska de anbud som innehåller uppgifter om
kostnader för tidningsdistributionen meddelas samtliga i
det aktuella området samdistribuerade tidningarna vid en
och samma tidpunkt. Presstödsnämnden ska underrättas.

Ny bestämmelse

6 kap. 9 §
Företag som bedriver stödberättigad samdistribution ska
vid ägarförändringar snarast underrätta
Presstödsnämnden om detta.

Ny bestämmelse

6 kap. 10 §
En tidning med distributionsstöd ska vid
ägarförändringar snarast underrätta Presstödsnämnden
om detta och andra förändringar som kan påverka rätten
till eller beräkningen av distributionsstöd.

5 kap. Ansökan om distributionsstöd

7 kap. Ansökan om distributionsstöd

5 kap. 1 §

7 kap. 1 §
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Ansökan om distributionsstöd enligt 4 kap.
presstödsförordningen
(1990:524) ska göras på blankett som Presstödsnämnden
har fastställt.
Den sökande ska i ansökan särskilt
1. uppge det tidningsutgivande företagets inregistrerade
firma och organisationsnummer,
2. bifoga handling som visar vem som tecknar företagets
firma,
3. bifoga förbindelse enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 och
2 presstödsförordningen
(1990:524),
4. ange hur stor andel av tidningens upplaga som är
betald, och
5. ange abonnemangspris.

Ansökan om distributionsstöd enligt 4 kap.
presstödsförordningen
(1990:524) ska göras på blankett som Presstödsnämnden
har fastställt.
Den sökande ska i ansökan särskilt
1. uppge det tidningsutgivande företagets inregistrerade
firma och organisationsnummer,
2. bifoga handling som visar vem som tecknar företagets
firma,
3. bifoga förbindelse enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 och
2 presstödsförordningen (1990:524),

Endagstidning ska vidare lämna försäkran att tidningen
utkommer med en fast utgivningsdag varje vecka samt
bifoga uppgift om tidningens hushållstäckning i
utgivningsortens A-region.

Tidning med utgivning med ett nummer per vecka ska
vidare lämna försäkran att tidningen utkommer med en
fast utgivningsdag varje vecka.

Ingen ändring:
5 kap. 2 §

utgår
4. ange abonnemangspris.

7 kap. 2 §

5 kap. 3 §
Bestämmelsen utgår.
Ingen ändring:
5 kap. 4 §

7 kap. 3 §
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Författningskommentarer till Presstödsnämndens föreskrifter
Presstödsnämndens nuvarande föreskrifter (KRFS 2011:2) har gällt sedan den 15 november 2011.
Sedan dess har Presstödsnämnden fattat praxisbildande beslut som avser nämndens tillämpning
av presstödsförordningen (1990:524). Föreslagna bestämmelser är därför till stora delar en kodifiering av nämndens praxis. Presstödsnämnden har även fattat flera principbeslut som avser
tillämpningen av olika bestämmelser i presstödsförordningen. Bestämmelser ur dessa beslut finns
nu upptagna i föreskrifterna. Besluten som avses är följande (vilka finns tillgängliga på Presstödsnämndens webbplats):
•
•
•

beslut om tillämpningen av 1 kap. 7 § presstödsförordningen avseende samarbetande
tidningar (dnr 11/00259),
beslut om Presstödsnämnden bedömning av dagstidning (dnr 13/00138),
beslut utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av i 4 kap. presstödsförordningen
avseende distributionsstöd (dnr 11/00155).

Nya bestämmelser införs samtidigt för att tydliggöra nämndens tillämpning av regelverket för
elektroniskt distribuerade tidningar, e-tidningar. Vissa redaktionella ändringar görs samtidigt,
vilket inte kommenteras nedan, men framgår av kursiverad text i dokumentet Presstödsnämndens
föreskrifter – förslag till förändrad lydelse.
I föreskrifterna finns även förslag till en bestämmelse (1 kap. 5 §) som avser de ändringar i
presstödsförordningen (SFS 2013:1137) som trädde i kraft den 1 januari 2014 om stöd till
tidningar på samiska eller meänkieli.
Med hänsyn till såväl omfattande materiella som redaktionella ändringar föreslås att Presstödsnämnden upphäver de gamla föreskrifterna (KRFS 2011:2) och beslutar om nya föreskrifter som
ska börja gälla den 1 juni 2014.
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1 kap. Inledande bestämmelser
1§
Paragrafen motsvarar bestämmelsen i 1 §.
2§
Paragrafen motsvarar delvis tidigare 2 §. Tillägg har gjorts om definition av begreppet nyhetsförmedling. Avseende helhetsbedömningen har ett tillägg gjorts att nämnden i detta sammanhang väger in i vilken mån nyhetsförmedlingen eller den allmänpolitiska opinionsbildningen
består av originalmaterial vilket definieras i efterföljande bestämmelse.
3§
Paragrafen motsvarar delvis tidigare bestämmelsen i 15 § och reglerar begreppet eget
redaktionellt innehåll. Presstödsnämnden har definierat begreppet i beslut med dnr 13/00138.
Ingen förändring i nämndens tillämpning. Begreppen tydliggörs och definieras enligt rådande
tillämpning.
4§
Paragrafen motsvarar innehåll från tidigare 2 § fjärde stycket.
5§
Paragrafen är ny. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 1, 3–5 §§ presstödsförordningen gäller vissa
förutsättningar för en tidning vars innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli.
Enligt Presstödsnämnden ska i huvudsak i detta fall definieras till 70 procent.
6§
Paragrafens första stycke motsvarar tidigare 3 §. Andra stycket är nytt och reglerar den inställda
utgivningen som nystartade lågfrekventa tidningar kan göra för det fall som de startar vid annat
tillfälle än årsskifte.
7§
Paragrafen motsvarar tidigare 4 §.
8§
Paragrafen motsvarar tidigare 5 §.
9§
Paragrafen motsvarar tidigare 8 §.
10 §
Paragrafen motsvarar tidigare 9 §.
11 §
Paragrafen motsvarar tidigare 10 §.
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12 §
Paragrafen motsvarar delar av tidigare 6 § och definierar begreppet abonnemang. Tillägg har
gjorts att tidningen ska vara individuellt efterfrågad och att abonnentens postadress ska vara
registrerad hos tidningen för att det ska vara möjligt att beräkna tidningens hushållstäckning.
För abonnemang som arbetsgivare betalar för arbetstagares räkning har tillägg gjorts om att
dessa medräknas utöver vad som tidigare gällt om arbetstagaren haft möjlighet att avstå
erbjudandet.
13 §
Paragrafen motsvarar tidigare 6 §. Begränsningen i tid för rabatterade abonnemang mellan 25
och 50 procent tas bort. Ordinarie pris får rabatteras med högst 50 procent utan tidsbegränsning.
Bakgrunden är att minska det administrativa arbetet, minska regelverkets komplexitet och öka
överskådligheten. Samtidigt görs ett tillägg att den abonnerade upplagan till övervägande del
måste vara såld till ordinarie pris.
14 §
Paragrafen motsvarar tidigare 7 § med en ändrad paragrafhänvisning.
15 §
Motsvarar i stort 2 kap. 2 §. Tillägg har gjorts att en prisjämförelse i första hand görs mellan
tidningar inom samma utgivningsfrekvens, spridningsområde och distributionssätt, vilka är
relevanta jämförelseområden. Ändring görs avseende tvådagarstidningar vars lägsta pris höjs
från 500 kronor till 600 kronor. Tvådagarstidningar med driftsstöd har i dag ett högre pris än
600 kronor.
16 §
Paragrafen är ny och reglerar att premier kan medfölja vid tecknande av abonnemang. Premier
som varar över en utsträckt tid, exempelvis medlemskap och abonnemang på annan publikation,
eller då det inte är givet vad som är huvudprodukten godtas inte vid tecknande av abonnemang.
Det ska tydligt framgå att det är tidningen med driftsstöd som är huvudprodukten.
17 §
Paragrafen motsvarar tidigare 11 §.
18 §
Paragrafen motsvarar tidigare 12 §.

19 §
Paragrafen motsvarar tidigare 13 §.
20 §
Paragrafen motsvarar tidigare 14 §. Ett tillägg har gjorts som innebär att en annons som till sitt
innehåll kan likställas vid redaktionellt material, är återkommande och där det finns ett samband
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mellan annonsens avsändare och tidningen utöver själva annonseringen inte ska undantas från
mätningen av redaktionellt material. Sådant material räknas då som redaktionellt. Det kan t.ex.
handla om korsord och tv-tablåer som markeras som annonser men som utgör redaktionellt
material.
21 §
Tidigare hade 16 § samma rubrik, självständig publikation. Den hänvisade till ett särskilt beslut
som nämnden fattat avseende tillämpningen av bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen. Den nya lydelsen innehåller skrivningar från beslutet (dnr 11/00259) som är bindande
för tidningarna för att de ska betraktas som självständiga publikationer.
2 kap. Elektroniskt distribuerad tidning
1§
Paragrafen är ny och definierar begreppet elektroniskt distribuerade tidningar, s.k. e-tidningar.
2§
Paragrafen är ny och reglerar vad som utgör totalupplagan för elektroniskt distribuerade
tidningar.
3§
Paragrafen är ny och reglerar vad som gäller för spridning i marknadsföringssyfte för
lågfrekventa e-tidningar. För papperstidningar regleras detta i 2 kap. 3 § presstödsförordningen
(1990:524). För e-tidningar gäller att tidningen kan göras tillgänglig vid fem tillfällen per år
utan att detta påverkar den abonnerade upplagans andel av totalupplagan.
4§
Paragrafen är ny och reglerar hur mycket material för en e-tidning som kostnadsfritt kan vara
tillgängligt för andra än tidningens abonnenter. Syftet är att e-tidningen med det kostnadsfria
materialet ska kunna marknadsföra sig. Andelen beräknas av hela e-tidningens innehåll.

3 kap. Driftsstöd
1§
Paragrafen motsvarar tidigare 2 kap. 1 §.
2§
Paragrafen är ny och definierar den praxis som i dag gäller, dvs. att driftsstödet beräknas med
utgångspunkt i den andel (90 procent) som distribueras i Sverige. Allmänt driftsstöd kan
maximalt uppgå till ca 111 procent av den abonnerade upplaga som distribueras inom Sverige.
3§
Paragrafen motsvarar tidigare 2 kap. 3 §.
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4§
Paragrafen motsvarar tidigare 2 kap. 4 §.
4 kap. Ansökan om driftsstöd
1§
Paragrafen motsvarar tidigare 1 §.
2§
I paragrafen, som motsvarar 3 §, har tillägg gjorts att ett utgivningsbevis ska bifogas ansökan.
Det framgår även sedan tidigare att tidningarna ska intyga att tidningen uppfyller kravet om eget
innehåll. Tillägg görs att nämnden kan begära underlag för intygandet.
3§
Paragrafen motsvarar tidigare 3 §.
4§
Paragrafen motsvarar tidigare 4 §.
5§
Paragrafen motsvarar tidigare 5 §.
5 kap. Redovisning av hur driftsstöd använts
1§
Paragrafen motsvarar tidigare 1 §.
2§
Paragrafen motsvarar tidigare 2 §.
3§
Paragrafen motsvarar tidigare 3 §.
6 kap. Distributionsstöd
1§
Paragrafen är ny och definierar begreppet i huvudsak i 4 kap. 1 § presstödsförordningen
(1990:524). Bakgrunden är att lågfrekventa tidningar har rätt till distributionsstöd. Enligt
bestämmelserna för driftsstöd ska en lågfrekvent tidnings totalupplaga till övervägande andel
(51 procent) vara abonnerad. För att inte diskvalificera dessa tidningar från distributionsstöd har
nämnden tidigare fattat beslut om att begreppet huvudsak i detta sammanhang ska definieras till
51 procent. Enligt praxis har även den abonnerade andelen av kvällstidningar – vars största
andel försäljning sker via lösnummer – haft rätt till distributionsstöd för sina abonnerade
exemplar. Genom bestämmelsen får detta också komma till uttryck i föreskrifterna. Nämnden
fattade beslut om detta den 12 december 2012 (protokoll nr 7 § 16).
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2§
Paragrafen är ny och är liksom bestämmelserna i 3–10 §§ hämtade från nämndens principbeslut
(dnr 11/00155) avseende utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av i 4 kap. presstödsförordningen. Bestämmelsen tar sikte på att distributionsföretagen måste kunna motivera och
specificera en merkostnad om högst tio procent per exemplar för distributionen av tidningen i
enlighet med 4 kap. 5 § p. 3 presstödsförordningen.

3§
Paragrafen är ny och definierar vilka moment i distributionen som ska omfattas av den
prissättning som anges i 4 kap. 5 § p. 3 presstödsförordningen.
4§
Paragrafen är nya och att ett tidningsföretag måste meddela andra tidningsföretag i
samdistributionen och Presstödsnämnden ett planerat eller beslutat byte av distributör senast tre
månader före gällande distributionsavtals utgång.
5–7 §§
Paragraferna är nya och anger olika fall när Presstödsnämnden ska underrättas om förändringar i
samdistributionen.
8§
Paragrafen är ny och anger att om ett distributionsföretag avser att etablera sig i ett område där
det inte är verksamt ska anbud meddelas samtliga tidningar i området vid samma tidpunkt. Detta
ska även meddelas Presstödsnämnden.
9§
Paragrafen är ny och anger att ägarförändringar i distributionsföretag som bedriver
stödberättigad samdistribution av dagstidningar ska underrättas Presstödsnämnden.
10 §
Paragrafen är ny och anger att ägarförändringar och andra förändringar som kan påverka rätten
till eller beräkningen av distributionsstöd ska underrättas Presstödsnämnden.
7 kap. Ansökan om distributionsstöd
1§
Paragrafen motsvarar i stort tidigare 5 kap. 1§. En justering har gjorts vad ansökan ska
innehålla.
2§
Paragrafen motsvarar tidigare 5 kap. 2 §.
3§
Paragrafen motsvarar tidigare 5 kap. 4 §. Noteras kan att tidigare 5 kap.3 § utgår när inga
hänvisningar till beslut hädanefter görs i föreskrifterna.
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1. Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 juni 2014, då Presstödsnämndens föreskrifter om
Presstödsnämndens föreskrifter om presstöd (2011:2) upphör att gälla.
Övergångsbestämmelser kommer att tillämpas enligt följande:
Bestämmelsen om den abonnerade upplagan 1 kap. 13 § andra och tredje styckena och 15 §
andra stycket ska börja gälla den 1 januari 2015. Anledningen härtill är att förhållandena
under hela kalenderåret 2014 ska ligga till grund för bedömningen av ansökan om stöd för
år 2015.
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Nuvarande föreskrifter
1 kap. 1 §
1 kap. 2 §
första stycket
andra stycket
andra stycket
tredje stycket
fjärde stycket
1 kap. 3 §
1 kap. 4 §
1 kap. 5 §
1 kap. 6 §
första stycket
andra stycket
tredje stycket
fjärde stycket
femte stycket
sjätte stycket
1 kap. 7 §
1 kap. 8 §
1 kap. 9 §
1 kap. 10 §
1 kap. 11 §
1 kap. 12 §
1 kap. 13 §
1 kap. 14 §
1 kap. 15 §
1 kap. 16 §
2 kap. 1 §
2 kap. 2 §
första stycket
andra-fjärde styckena
2 kap. 3 §
2 kap. 4 §
3 kap. 1 §
3 kap. 2 §
p. 2
p. 5

Föreslagna föreskrifter
1 kap. 1 §
1 kap. 2 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra stycket, delvis ny lydelse
tredje stycket, delvis ny lydelse
fjärde stycket, delvis ny lydelse
1 kap. 4 §
1 kap. 6 §
1 kap. 7 §
1 kap. 8 §
1 kap. 13 §
första stycket
utgår
1 kap. 12 § första stycket, delvis ny
lydelse
1 kap. 13 § fjärde stycket
1 kap. 12 § andra stycket
1 kap. 12 § tredje stycket
1 kap. 14 § (ny paragrafhänvisning i andra
stycket)
1 kap. 9 §
1 kap. 10 §
1 kap. 11 §
1 kap. 17 §
1 kap. 18 §
1 kap. 19 §
1 kap. 20 §, ny styckeindelning
Andra stycket ny lydelse
1 kap. 3 §, delvis ny lydelse
1 kap. 21 §, ny lydelse
3 kap. 1 §
1 kap. 15 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra-fjärde styckena (nytt lägsta pris
tvådagarstidning)
3 kap. 2 §
3 kap. 3 §
Första stycket delvis ny lydelse
4 kap. 1 §
4 kap. 2 §
p. 2 tillägg
p. 5 redaktionell ändring
p. 6 ny punkt med nytt innehåll
Kommande punkter ändrad numrering.
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p. 6
p. 9
3 kap. 3-5 §§
4 kap. 1–3 §§
5 kap. 1 §
p. 4
p. 5
andra stycket
5 kap. 2 §
5 kap. 3 §
5 kap. 4 §

p. 7 tillägg
p. 10 delvis ny lydelse ändring
4 kap. 3-5 §§
5 kap. 1–3 §§
7 kap. 1 §
Utgår
p. 4
ny lydelse
7 kap. 2 §
Utgår.
7 kap. 3 §
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Föreslagna föreskrifter
1 kap. 1 §
1 kap. 2 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra stycket, delvis ny lydelse
tredje stycket, delvis ny lydelse
fjärde stycket, delvis ny lydelse

Nuvarande föreskrifter
1 kap. 1 §
1 kap. 2 §
första stycket
andra stycket
andra stycket
tredje stycket

1 kap. 3 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra stycket
tredje stycket
1 kap. 4 §
1 kap. 5 §
1 kap. 6 §, nytt andra stycke
1 kap. 7 §
1 kap. 8 §
1 kap. 9 §
1 kap. 10 §
1 kap. 11 §
1 kap. 12 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra stycket, delvis ny lydelse
tredje stycket, delvis ny lydelse
1 kap. 13 §
första stycket
andra stycket
tredje stycket
fjärde stycket
1 kap. 14 §
första stycket
andra stycket, ändrad hänvisning
1 kap. 15 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra–fjärde styckena (nytt lägsta pris
tvådagarstidning)
1 kap. 16 §
1 kap. 17 §
1 kap. 18 §
1 kap. 29 §
1 kap. 20 §
första stycket
andra stycket
tredje stycket
fjärde stycket

1 kap. 15 §
del av första stycket

nytt stycke
del av första stycket
1 kap. 2 § fjärde stycket
Ny paragraf
1 kap. 3 §
1 kap. 4 §
1 kap. 5 §
1 kap. 8 §
1 kap. 9 §
1 kap. 10 §
1 kap. 6 §
tredje stycket
femte stycket
sjätte stycket
1 kap. 6 §
första stycket
nytt stycke
nytt stycke
fjärde stycket
1 kap. 7 §
första stycket
andra stycket
2 kap. 2 §
första stycket
andra–fjärde styckena
Ny paragraf
1 kap. 11 §
1 kap. 12 §
1 kap. 13 §
1 kap. 14 §
första stycket, del av
nytt stycke
första stycket, del av
andra stycket
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1 kap. 21 §, ny lydelse
2 kap. 1 §
2 kap. 2 §
2 kap. 3 §
2 kap. 4 §
3 kap. 1 §
3 kap. 2 §
3 kap. 3 §
3 kap. 4 §
första stycket, delvis ny lydelse
andra-tredje styckena
4 kap. 1 §
4 kap. 2 §
p. 2 tillägg
p. 5 delvis ny lydelse
p. 6 ny punkt med nytt innehåll
Kommande punkter ändrad numrering.
p. 7 tillägg
p. 10 redaktionell ändring
4 kap. 3-5 §§
5 kap.1- 3 §§
6 kap. 1–10 §§
7 kap. 1 §
p. 4
andra stycket, ny lydelse
7 kap. 2 §
7 kap. 3 §

1 kap. 16 §
Ny paragraf
Ny paragraf
Ny paragraf
Ny paragraf
2 kap. 1 §
ny paragraf
2 kap. 3 §
2 kap. 4 §
första stycket
andra-tredje styckena
3 kap. 1 §
3 kap. 2 §
p. 2
p. 5
ny punkt
p. 6
p. 9
3 kap. 3-5 §§
4 kap. 1-3 §§
Nya paragrafer
5 kap. 1 §
p. 5
andra stycket
5 kap. 2 §
5 kap. 4 §

2014-03-07
Dnr 14/00009

Presstödsnämndens föreskrifter om presstöd – konsekvensutredning

Sammanfattning
Presstödsnämnden är en statlig myndighet vars uppgift är att fördela det statliga stödet till dagstidningar. Målet med fördelningen är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden och
en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Syftet med presstödet är att bidra till en
allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. 2013 fördelades ca 518 miljoner kronor i
presstöd. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd. I presstödsförordningen
(1990:524) finns bestämmelser om bl.a. vilka krav som ställs på tidningar för att ha rätt till stöd.
Enligt 5 kap. 5 § presstödsförordningen får Presstödsnämnden meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av förordningen.
Nedan följer en konsekvensutredning avseende de nya föreskrifter som Presstödsnämnden avser
att besluta om den 9 april 2014.
Förslaget till föreskrifter har remitterats till ett urval av de berörda företagen och vissa
justeringar har gjorts i enlighet med remissinstansernas kommentarer.
1.

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Presstödsnämndens nuvarande föreskrifter (KRFS 2011:2) började gälla den 15 november
2011. Sedan dess har Presstödsnämnden fattat flera principbeslut och praxisbildande beslut
för tillämpningen av presstödsförordningen (1990:524). Denna praxis behöver kodifieras i
föreskrifterna i syfte att tydliggöra nämndens tillämpning. Det framgår av författningskommentarerna vilka principbeslut som avses. Nämnden konstaterar även att den snabba
tekniska utvecklingen på medieområdet innebär att regelverket behöver tydliggöras för de
tidningar som utkommer elektroniskt. Därför finns flera nya bestämmelser som särskilt tar
sikte på e-tidningar. Presstödsförordningen har även fått nya bestämmelser som avser
tidningar på samiska och meänkieli (SFS 2013:1137) den 1 januari 2014. Dessa ändringar
har krävt att bestämmelserna förtydligas i föreskrifterna.
Med hänsyn till såväl omfattande materiella som redaktionella ändringar bör de gamla
föreskrifterna upphävas. Presstödsnämnden beräknar fatta beslut om de nya föreskrifterna
den 9 april 2014 och de föreslås börja gälla den 1 juni 2014.

2.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir
om någon reglering inte kommer till stånd
Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra nämndens tillämpning av presstödsförordningen
och den praxis som utarbetats under de senaste åren.
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Föreskrifterna får inte anses betungande utan har till syfte att klargöra för tidningarna hur
de ska agera och på ett tydligt sätt presentera vilka bestämmelser som tidningar med pressstöd måste uppfylla. Myndigheten har strävat efter att endast meddela föreskrifter som tillför något och som är nödvändiga. Det som inte ansetts nödvändigt att reglera i föreskrifter
har istället lämnats som information på myndighetens hemsida och i riktad information till
de tidningar som idag har presstöd.
3.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Föreskrifterna berör de tidningsföretag som ansöker om presstöd enligt presstödsförordningen (1990:524). Under 2014 har 87 tidningar stöd, varav 67 är en- till tvådagarstidningar.

4.

Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en
jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Förutsättningar för stöd regleras i presstödsförordningen. De nya bestämmelserna medför
inte några ökade kostnader för företagen.

5.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Sverige har genom ändringarna i presstödsförordningen som trädde ikraft 2011 anpassat
bestämmelserna så att de inte är i strid med EU:s statsstödsregler. Dessa ändringar har godkänts av kommissionen. Presstödsnämndens föreskrifter är verkställighetsföreskrifter till
presstödsförordningen och går därför inte utöver de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till EU.

6.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Presstödsnämnden ska besluta om verkställighetsföreskrifter i april 2014 och de ska träda i
kraft den 1 juni 2014. Vidare har övergångsbestämmelser införts om de nya rabattbestämmelserna och förändrat lägstapris för tidningar med utgivning två gånger per vecka
så att de ändrade bestämmelserna inte påverkar resp. verksamhet under 2014 där kampanjer
och upplagemätningar redan pågår enligt det regelverk som gällde vid ingången av 2014.

Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver punkterna 1-6 ovan och i den
omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av punkterna 7 - 12:

7.

Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i
samt storleken på företagen

Under 2013 hade ett 60-tal tidningsföretag driftsstöd för sammanlagt 87 tidningar.
Ytterligare företag har enbart distributionsstöd, men de nya bestämmelserna som berör
dessa är mestadels av praktisk karaktär, när information ska lämnas etc. Företagens storlek
är mycket varierande; stöd ges till storstadstidningar som utkommer med sju nummer per
vecka men även till tidningar som utkommer med ett nummer per vecka. Vissa tidningar
ingår i stora medieföretag medan andra drivs som ensamtidning. Omsättningen varierar
mycket mellan företagen.
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8.

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad
regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Förändringarna beräknas inte innebära någon ytterligare tidsåtgång, snarare ökar förenklingen när färre rabattbegränsningar på abonnemangspriset införs just i syfte att minska
den administrativa bördan.

9.

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till
följd av den föreslagna regleringen.
Lägsta abonnemangspris för ett årsabonnemang har höjts för tvådagarstidningar till 600
kronor. Tidigare var lägstapriset 500 kronor och priset för endagstidningar får som lägst
vara 350 kronor (föreslås bli oförändrat). Det kan tilläggas att de tvådagarstidningar som
finns i dag har ett pris som överstiger 600 kronor. Tvådagarstidningar har ett högre stöd än
endagarstidningar.

10. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen

Eftersom det endast är fråga om verkställighetsföreskrifter påverkar föreskrifterna inte
konkurrensförhållandena i sig. Med hänsyn till att alla sökanden ska behandlas lika är det
viktigt att samma regler gäller för alla.

11. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Det finns ingen grund för att myndigheten, om det inte framgår direkt av presstödsförordningen, ska kunna särbehandla små tidningsföretag genom att exempelvis inte ställa
samma krav på små och stora företag.

12. Kontaktpersoner
Kanslichef Åsa Finnström, asa.finnstrom@presstodsnamnden.se
Handläggare Per Sandén, per.sanden@presstodsnamnden.se
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