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BESLUT
2020-12-02

Dnr 20/04683

SÖKANDE
Svensk nätmedia AB
Box 472
191 24 Sollentuna
SAKEN
Redaktionsstöd
BESLUT
Mediestödsnämnden beviljar Svensk nätmedia AB redaktionsstöd 2020 för
nyhetsmediet Exakt24 med 927 427 kronor.
Svensk nätmedia AB ska senast den 30 april 2021 lämna en ekonomisk
redovisning av de mottagna medlen till mediestödsnämnden. Till
redovisningen ska Svensk nätmedia AB foga en revisorsrapport från en
kvalificerad revisor. Svensk nätmedia AB ska samtidigt redovisa vilka resultat
som uppnåtts i förhållande till det ändamål som stödet beviljats för, inklusive
hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts.
ÄRENDET
Svensk nätmedia AB ansöker om redaktionsstöd för 2020 för Exakt24. Ansökan
kom in till myndigheten den 15 oktober 2020. Av ansökan framgår det att Exakt24 är
en webbtidning. Till ansökan har Svensk nätmedia AB bifogat en
kostnadsredovisning med ett intyg från en kvalificerad revisor. Exakt24 är ett
nyetablerat allmänt nyhetsmedium varför redovisningen avser perioden den 1 mars
2020 till den 26 oktober 2020. Därtill har Svensk nätmedia AB lämnat in ett
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mediestödsintyg från Media Audit vid Kantar Sifo. Till stöd för ansökan anför
Svensk nätmedia AB bland annat följande. Exakt24 är en läsarfinansierad, allmän
nyhetssajt. Vår tonvikt ligger på webb-tv-produktioner vilket är ett dyrt format att
producera. Trots det har vi hittills lyckats upprätthålla en nyhetsförmedling med stor
bredd och många perspektiv – ofta sådana som annars är underrepresenterade i den
allmänna debatten. På så vis har Exakt24 kunnat bidra till en ökad mångfald och
pluralism på mediemarknaden. För att kunna fortsätta producera bred
nyhetsbevakning och förhoppningsvis än mer kunna göra granskande journalistik – i
synnerhet av företeelser centrala för demokratin – är vi i behov av mer resurser. Med
de redan mycket små marginaler vi verkar med skulle redaktionsstödet göra stor
skillnad och väsentligt stärka våra möjligheter att jobba på både bredden och djupet
med granskande nyhetsjournalistik. Den totala kostnaden för den redaktionella
verksamheten för den redovisade perioden uppgår till 2 074 573 kronor och de totala
kostnaderna för utgivningen uppgår till 2 075 412 kronor.
SKÄLEN FÖR MEDIESTÖDSNÄMNDENS BESLUT
Tillämpliga bestämmelser
Se bilaga 1.
Mediestödsnämnden gör följande bedömning
Exakt24 uppfyller de krav som föreskrivs i mediestödsförordningen
(2018:2053). Ansökan ska därför bifallas enligt 9 c § mediestödsförordningen.
Svensk nätmedia AB har redovisat kostnader för perioden 1 mars 2020 till 26
oktober 2020. De redovisade kostnaderna ska därför räknas om till att avse den
period som Svensk nätmedia AB har rätt till stöd. Beloppet ska därefter sättas
ned utifrån tillgängliga medel. Svensk nätmedia AB ska därför beviljas
redaktionsstöd för 2020 med 927 427 kronor.

Mediestödsnämndens beslut får inte överklagas enligt 27 §
mediestödsförordningen.
Beslut i detta ärende har fattats av ordföranden Anita Linder samt ledamöterna
Stefan Attefall, Rossana Dinamarca (skiljaktig), Hans Ekström, Bengt Eliasson,
Inger Fredriksson, Dag Klackenberg, Kristoffer Löfblad, Niclas Malmberg,
Maria Norbäck, Gunnar Nygren och Brit Stakston. Handläggaren Dinara Berg
har varit föredragande.
Mediestödsnämnden
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Anita Linder
Dinara Berg

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

Skiljaktig mening
Jag vill lämna skiljeaktig mening gällande stöd till Exakt24. Jag anser inte att det går att
presumera att de följer god medieetisk sed enbart på den grunden att de anslutit sig till
det medieetiska systemet.
Här ingår till viss del samma personer som i Nya tider som deltagit i kampanjer för att
skrämma granskande journalister och har starka kopplingar till extremhögern.

Ledamot Rossana Dinamarca.
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Bilaga 1

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER
Bestämmelser om mediestöd finns i mediestödsförordningen (2018:2053)
och i Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om mediestöd
(MPRTFS 2019:3).
Mediestödsförordningen
2 § Syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja
allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en
mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.
3 § Med allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära
uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också har ett redaktionellt
innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger
uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för
demokratin grundläggande skeenden.
3 a § Vid prövningen av frågor om redaktionsstöd för 2020 ska med allmänt
nyhetsmedium även avses en del av en radio- eller tv-kanal om denna del har till
sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och också har ett redaktionellt
innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger
uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för
demokratin grundläggande skeenden.
4 § Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som
1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela
innehållet, eller när det gäller redaktionsstöd för 2020 minst 40 procent
av hela innehållet,
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,
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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), eller
när det gäller redaktionsstöd för år 2020 minst 15 gånger per år, 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 ekonomiska
förutsättningar beaktas.
9 a § Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av
ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet.
Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det
allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.
9 b § Redaktionsstöd ska fördelas mellan de sökande som uppfyller
förutsättningarna för stöd.
9 c § Storleken på redaktionsstöd ska fastställas utifrån de årliga kostnader som
är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.
Redaktionsstöd får lämnas med högst
1. 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader
som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella
verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor,
2. 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader
som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella
verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och
högst 9 999 999 kronor,
3. 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader
som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella
verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och
högst 24 999 999 kronor,
4. 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader
som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella
verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och
högst 39 999 999 kronor, och
5. 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader
som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella
verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor.
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9 d § Redaktionsstöd får dock inte, tillsammans med stöd för lokal journalistik,
driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och stöd enligt förordningen
(2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar
med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, överstiga 75 procent av
de årliga rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av det allmänna
nyhetsmediet.
20 § Mediestödsnämnden ska vid sin fördelning av stöd enligt denna
förordning särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning stödet kan förväntas bidra
till att syftet med mediestödet enligt 2 § uppfylls.
21 § Den som har tagit emot mediestöd enligt denna förordning ska lämna en
redovisning till mediestödsnämnden om hur stödet använts och vilka kostnader
det har täckt. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har
uppnåtts i förhållande till det ändamål som stödet har beviljats för. Den som
har ansökt om eller tagit emot stöd enligt denna förordning ska på begäran från
mediestödsnämnden lämna även andra uppgifter som behövs för uppföljning
och utvärdering.
24 § Den som tagit emot mediestöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål som det har beviljats för,
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 21 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.
25 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 24 §, ska mediestödsnämnden
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mediestödet.
Om ett belopp som återkrävts med stöd av första stycket inte återbetalas i rätt
tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.
Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis efterge ett
krav på återbetalning enligt första stycket eller ränta enligt andra stycket.
27 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
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Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om
mediestöd
32 § Den som tagit emot mediestöd ska genast meddela Myndigheten för press,
radio och tv om förutsättningarna för det beviljade stödet har ändrats eller om
den insats eller förstudie för vilket stöd beviljats har upphört i förtid eller stödet
av annan anledning inte använts.
33 § Den som tagit emot mediestöd ska inom den tid som mediestödsnämnden
bestämmer i beslut om beviljat stöd lämna en ekonomisk redovisning av hur de
mottagna medlen använts samt en redogörelse för vilka resultat som uppnåtts i
förhållande till det ändamål för vilken stöd har beviljats inklusive hur
handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts.
34 § Redovisningen ska göras enligt Myndigheten för press, radio och tv:s
anvisningar och av redovisningen ska framgå
1. hur beviljat stöd använts,
2. vilka kostnader det beviljade stödet har täckt,
3. vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som stödet
har beviljats för,
4. hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts och
5. den totala kostnaden för insatsen eller förstudien och hur den
finansierats.
Den som tagit emot mediestöd ska lämna försäkran på heder och samvete att
uppgifterna som lämnas i redovisningen är korrekta.
35 § Den som tagit emot stöd ska om mediestödsnämnden begär det till
redovisningen foga en revisorsrapport från en oberoende auktoriserad revisor.
Revisorsrapporten ska upprättas i enlighet med Myndigheten för press, radio
och tv:s anvisningar och den ska visa att revisorn granskat underlaget till de
inlämnade uppgifterna och de eventuella iakttagelser denne gjort.
36 § Om de uppgifter som lämnats i redovisningen är otillräckliga för att
mediestödsnämnden ska kunna bedöma hur de mottagna medlen använts och
vilka resultat som har uppnåtts i förhållandena till det ändamål som stödet
beviljats för, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komma in med begärda
kompletteringar. Om kompletteringarna inte kommer in inom angiven tid får
redovisningen bedömas i det skick den lämnats. Brister i redovisningen kan leda
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till återbetalningsskyldighet och återkrav enligt 24 och 25 §§
mediestödsförordningen.

