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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) 

Utfärdad den 6 augusti 2020 

Regeringen föreskriver i fråga om mediestödsförordningen (2018:2053)1 

dels att 3 a och 9 d §§ ska upphöra att gälla, 

dels att 4, 9 a, 12 och 26 §§ ha följande lydelse. 

4 §2    Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som 

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela inne-

hållet, 

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av

nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets 

hela innehåll,  

3. är allmänt tillgängliga,

4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,

5. har en ansvarig utgivare,

6. följer god medieetisk sed,

7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer

med funktionsnedsättning, 

8. är riktade till en svensk målgrupp,

9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), och

10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den

tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekono-

miska förutsättningar beaktas.  

9 a §3    Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har 

behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Stöd får dock 

inte lämnas till allmänna nyhetsmedier som får driftsstöd enligt presstöds-

förordningen (1990:524). 

Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade 

med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet. 

12 §    Stöd enligt 10 § får endast användas för kostnader som är direkt 

förknippade med den journalistiska verksamhet som det allmänna nyhets-

mediet bedriver i området.  

1 Senaste lydelse av  
3 a § 2020:742
9 d § 2020:742.

2 Senaste lydelse 2020:742.
3 Senaste lydelse 2020:742.
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SFS 2020:743För ett allmänt nyhetsmedium som får driftsstöd enligt presstöds-

förordningen (1990:524) gäller att mediet kan beviljas stöd för lokal 

journalistik högst med ett belopp som tillsammans med beviljat driftsstöd 

inte överstiger  

1. 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen

av den stödberättigade tidningen, om mediet är en hög- eller medelfrekvent 

dagstidning, eller  

2. 75 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen

av den stödberättigade tidningen, om mediet är en lågfrekvent dagstidning. 

För ett allmänt nyhetsmedium som får redaktionsstöd enligt 9 a § gäller 

att mediet kan beviljas stöd för lokal journalistik högst med ett belopp som 

tillsammans med beviljat redaktionsstöd inte överstiger  

1. 75 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen

av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till högst 

19 999 999 kronor,  

2. 60 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen

av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till minst 

20 000 000 kronor och högst 49 999 999 kronor, och  

3. 40 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen

av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till minst 

50 000 000 kronor.  

26 §4    Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare före-

skrifter om  

1. definitionen av allmänt nyhetsmedium som avses i 3 §,

2. förutsättningar för mediestöd som avses i 4 §,

3. mediestöd till nyetablerade allmänna nyhetsmedier som avses i 5 §,

4. stöd för lokal journalistik i vissa fall som avses i 6 §,

5. mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella

minoriteterna som avses i 7 §, 

6. redaktionsstöd enligt 9 a–9 c §§,

7. stöd för lokal journalistik enligt 10–12 §§, och

8. prioritet enligt 20 §.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 

På regeringens vägnar 

AMANDA LIND 

Helena Swenzén 

(Kulturdepartementet) 

4 Senaste lydelse 2020:742. 
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