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Remiss - Myndigheten för press, radio och tv:s rapport
Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet
Ku2021/01028
Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och
offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det
allmänna.
Sammanfattning
Konkurrensverket har inga invändningar mot föreslaget att distributionsstödet
ska utvidgas till att omfatta tryckta allmänna nyhetstidningar.
Gällande förslaget att ett särskilt stöd för viss tidningsdistribution införs under en
omställningsperiod om fem år, är det enligt Konkurrensverket mening avgörande
att stödet gäller för en begränsad omställningsperiod, då ett permanent stöd
innebär ett långtgående ingripande på marknaden som kan skada konkurrensen
på sikt.
Ett justerat distributionsstöd för fler kategorier
Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag att lämna förslag på hur
distributionsstödet kan utvecklas för att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar som distribueras till en läsares adress.
Myndigheten föreslår att distributionsstödet ska utvidgas till att omfatta tryckta
allmänna nyhetstidningar, och effekten av den föreslagna förändringen bedöms
rymmas inom nuvarande budgetram. Konkurrensverket har inga invändningar
mot förslaget eller bedömningen.
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Ett särskilt distributionsstöd under en omställningsperiod
Myndigheten för press, radio och tv föreslår att ett särskilt stöd för viss tidningsdistribution införs under en omställningsperiod om fem år. Stödet ska lämnas
med full ersättning under åren 2021–2023 för att därefter trappas ned med cirka
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30 procent årligen 2024–2025. I samband med att Postfinansieringsutredningen
redovisas bör stödet omprövas menar myndigheten.
Det föreslås att stödet ska lämnas för distribution av tryckta abonnerade nyhetstidningar i områden där samdistribution inte erbjöds under 2020, och att stödet
ska baseras på storleken på upplagan av tidningen som påverkas av varannandagsutdelningen. Stödet ska kunna användas för kostnader för distribution i
dessa områden och för omställning från utdelning med post.
Förslaget baseras på myndighetens bedömning att det under en omställningsperiod finns behov av att stötta distributionen av allmänna nyhetstidningar i
områden där det saknas morgondistribution, till följd av Postnords övergång till
varannandagsutdelning. Vidare menar myndigheten att det föreslagna särskilda
distributionsstödet kan ge förutsättningar för utdelning av dagstidningar varje
dag i hela landet under den tid då tidningsbranschen ställer om till digitala
affärsmodeller. Därför menar myndigheten att tidningsaktörerna som tar emot
stödet ska verka för att finna andra alternativ till daglig postutdelning av tryckta
nyhetstidningar.
Konkurrensverket anser att det är avgörande att förslaget gäller för en begränsad
omställningsperiod, då ett statligt distributionsstöd innebär ett långtgående
ingripande på marknaden som kan påverka konkurrensen negativt på sikt. Det är
också viktigt att det temporära distributionsstödet utformas på ett sådant sätt att
det inte förhindrar eller försvårar nödvändig innovation och teknikutveckling i
tidningsbranschen, såsom utvecklingen av nya digitala distributionsformer.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit
sakkunniga ekonomen Annika Stenström.
Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.
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