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BESLUT 

2021-02-24  Dnr 19/03522  

 

 

SÖKANDE  
Tempus Press AB 
Rudbecksgatan 47 
216 22 Malmö 

SAKEN 
Driftsstöd; nu fråga om återkrav 

BESLUT 
Mediestödsnämnden beslutar att kräva tillbaka 2 063 599 kronor från Tempus 
Press AB. 

Beloppet ska ha betalats in till Myndigheten för press, radio och tv:s bankgiro 
787–7020 senast den 15 mars 2021. 

Om beloppet inte återbetalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta på beloppet enligt 
räntelagen (1975:635). 

ÄRENDET  
Mediestödsnämnden beviljade den 25 februari 2020 Tempus Press AB 
preliminärt allmänt driftstöd 2020 för utgivningen av tidningen Tempus med 
2 063 599 kronor. Den 7 december 2020 beviljade mediestödsnämnden 
Tempus Press AB slutligt allmänt driftstöd 2020 för utgivningen av tidningen 
Tempus med 2 063 599 kronor. Som underlag för besluten fanns bland annat 
intyg från Kantar Media Audit om att Tempus under år 2019 hade en 
abonnerad upplaga om 2 005 exemplar.  

Kantar Media Audit har därefter genomfört en fördjupad granskning av 
Tempus upplaga under år 2019. Av denna granskning framkommer att flera 



Sida 2/3 

exemplar ska räknas som friexemplar och inte räknas in i den abonnerade 
upplagan. Kantar Media Audit har därför kommit in med ett nytt intyg. 

SKÄL FÖR MEDIESTÖDSNÄMNDENS BESLUT 

Tillämpliga bestämmelser 

Se bilaga 1. 

Mediestödsnämnden gör följande bedömning 

Enligt 2 kap. 3 § 1 presstödsförordningen (1990:524) ska en lågfrekvent tidning ha en 
abonnerad upplaga på minst 1 500 för att vara berättigad till stöd. Av Kantar Media 
Audits nya intyg framgår att Tempus under år 2019 hade en abonnerad upplaga om 
1 061 exemplar. 

Av utredningen framgår att Tricordia AB, moderbolag till Tempus Press AB, har 
betalat för de friexemplar som tidigare felaktigt räknats in i den abonnerade 
upplagan. Mediestödsnämnden anser därför att Tempus Press AB borde ha insett att 
dessa friexemplar inte ska räknas i den abonnerade upplagan. De är därmed 
återbetalningsskyldiga enligt 2 kap. 16 § 2 presstödsförordningen.  

Mediestödsnämnden anser inte att det finns särskilda skäl att efterge kravet på 
återbetalning.  

Mediestödsnämnden kräver därför åter driftsstöd för Tempus för 2020 om 2 063 599 
kronor enligt 2 kap. 17 § presstödsförordningen. Beloppet ska ha betalats in till 
Myndigheten för press, radio och tv:s bankgiro 787–7020 senast den 15 mars 2021. 
Om beloppet inte återbetalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta på beloppet enligt 
räntelagen (1975:635). 

Mediestödsnämndens beslut får inte överklagas enligt 5 kap. 4 § presstöds-
förordningen. 

Beslutet i detta ärende har fattats av ordföranden Anita Linder samt 
ledamöterna Annika Malm, Phia Andersson, Rossana Dinamarca, Inger 
Fredriksson, Anders Johnson, Erik Larsson, Maria Norbäck, Gunnar Nygren, 
Micke Seid, Pelle Snickars och Mats Svegfors. Enhetschefen Georg Lagerberg 
och juristen Simon Rose har varit föredragande. 
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Mediestödsnämnden 

Anita Linder 

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1  

 
TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER  
 
Bestämmelser om driftsstöd finns i presstödsförordningen (1990:524) 
och i Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om presstöd 
(MPRTFS 2016:1).  

Presstödsförordningen 

Enligt 1 kap. 4 § presstödsförordningen får driftsstöd endast användas för att 
täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet 
har beviljats för. 

Av 2 kap. 3 § 1 framgår att en lågfrekvent dagstidning har rätt till allmänt 
driftsstöd bland annat om den har en abonnerad upplaga på minst 1 500 
exemplar. 

Frågan om huruvida en tidning uppfyller kraven för driftsstöd, ska enligt 2 kap. 
12 § presstödsförordningen bedömas med utgångspunkt i förhållandena under 
det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks.  

Av 2 kap. 16 § framgår att ett tidningsföretag som tagit emot driftsstöd är 
återbetalningsskyldigt om 

1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något 
annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp, 

2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt 
eller med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta, 

3. stödet har använts i strid med vad som anges i 1 kap. 4 §, eller 
4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 kap. 3 a § 

Enligt 2 kap. 17 § ska mediestödsnämnden, om ett tidningsföretag är 
återbetalningsskyldigt enligt 2 kap. 16 §, besluta att kräva tillbaka ett belopp 
som motsvarar vad företaget oriktigt har fått. Om det finns särskilda skäl, får 
mediestödsnämnden helt eller delvis efterge krav på återbetalning.  
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Av 2 kap. 18 § framgår även att om ett belopp som har återkrävts enligt 17 § 
inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av 
dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635). 

Enligt 5 kap. 4 § presstödsförordningen kan Mediestödsnämndens beslut enligt 
denna förordning inte överklagas. 

 

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om 
presstöd 

Av 1 kap. 9 § Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om presstöd 
framgår att tecknande av abonnemang sker genom att abonnenten eller 
mottagaren genom eget val och individuell beställning och betalning efterfrågar 
tidningen. 

Enligt 1 kap. 10 § består den abonnerade upplagan av det genomsnittliga antalet 
abonnerade exemplar per utgåva. 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 50 procent 
rabatt. Exemplar med rabatt över 25 procent får dock inte överstiga hälften av 
den abonnerade upplagan. De övriga abonnerade exemplaren får vara sålda 
med en rabatt om högst 25 procent. 

För en mindre del av den abonnerade 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. 

Med friexemplar avses enligt 1 kap. 15 § exemplar som utan kostnad 
distribueras regelbundet utgåva för utgåva till samma registrerade mottagare 
under minst tre månader. Som friexemplar räknas inte arbets- eller 
arkivexemplar, provexemplar och tillfälliga ackvisitionsexemplar samt exemplar 
på vilka gjorts kreditförluster utöver tre procent av beräknade intäkter. 
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