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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion 
för Myndigheten för press, radio och tv 

Utfärdad den 15 november 2018 

Regeringen föreskriver att 22 a–22 d och 24 §§ och rubriken närmast före 

22 a § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, 

radio och tv1 ska ha följande lydelse. 

Mediestödsnämnden 

22 a §2    Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns 

mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av 

presstödsförordningen (1990:524) och förordningen (2016:137) om 

utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar. 

22 b §3    Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande 

och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara 

eller ha varit ordinarie domare.  

Mediestödsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av 

de andra ledamöterna är närvarande.  

Om ett ärende är så brådskande att mediestödsnämnden inte hinner 

sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter 

mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Om inte heller detta hinns 

med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant 

beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 

22 c §4    Mediestödsnämnden ansvarar för sina beslut. 

Mediestödsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens 

ledning. 

22 d §5    Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att medie-

stödsnämnden tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten 

bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. 

24 §6    Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, två vice ordförande 

samt andra ledamöter och ersättare i granskningsnämnden för radio och tv.  

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:618. 
2 Senaste lydelse 2016:138. 
3 Senaste lydelse 2015:302. 
4 Senaste lydelse 2015:302. 
5 Senaste lydelse 2015:302. 
6 Senaste lydelse 2015:302. 
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Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt 

andra ledamöter i mediestödsnämnden. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

PETER ERIKSSON 

Helena Swenzén 

(Kulturdepartementet) 
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