
 
 
 

CHECKLISTA FÖR UTVÄRDERING AV ANSÖKNINGAR OM 
REDAKTIONSSTÖD 2020 
 

Diarienummer 20/04731 
Utgivande företag el motsvarande Sasser Media Lab AB 
Titel NewsVoice Web Magazine 
Handläggare Dinara Berg 

 

1. KONTROLL AV BIFOGADE 
HANDLINGAR M.M. 

INKOMMET 
OCH OK 

KOMMENTARER 

Utgivningsbevis ☒ #2012-001 

Registreringsbevis från Bolagsverket (annan 
behörighetshandling som visar firmatecknare om sökande inte 
är registrerad hos Bolagsverket) 

☒  

Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten ☒  

Blankett för redovisning av kostnader inkl. revisorsrapport  

Alt. har sökande hänvisat till att redovisning av driftsstöd ska 
användas 

☒ 
 

☒ 
 

 

Blankett för teknisk redovisning inkl. revisorsrapport alt. 
Mediestödsintyg från Kantar 

Alt. har sökande hänvisat till att intyget finns i annat ärende 

☒ 
 
☐ 

 

 

Kontoinnehavaren är den sökande ☒  

Försäkran  ☒  

 

 

2. KONTROLL AV OM MEDIET 
BEVILJATS MEDIESTÖD 2020 

JA KOMMENTARER, 
OM SÖKT MEN EJ 

FÅTT 

Stöd för lokal journalistik ☐  

Innovations- och utvecklingsstöd ☐  
 

OM JA, GÅ VIDARE TILL DEL 4 I CHECKLISTAN 



 
 
 

3. CHECKLISTA GRUNDKRAV 
OK KOMMENTARER 

(ANGE OM EJ 
TILLÄMPLIGT) 

Om det redaktionella innehållet   

Mediet är ett allmänt nyhetsmedium ☒ Se tjänsteanteckning i 
ärendet 

Mediet har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning 
och granskning 

☒ Se tjänsteanteckning i 
ärendet 

Mediets innehåll täcker en bredd av ämnen och perspektiv ☒ Se tjänsteanteckning i 
ärendet 

Innehållskrav 

A) Mediet uppfyller kraven (över ett kalenderår): 
- Minst 330 spaltmeter, 750 000 tecken eller 900 minuter 
sändningstid redaktionellt innehåll 
- Minst 40 procent av hela utrymmet är redaktionellt 
- Minst 20 procent av hela utrymmet består av exklusivt 
egenproducerat innehåll inom nyhetsbevakning och granskning 
 
B) Mediet vänder sig till nationella minoritet och innehållet 
utgörs av minst 225 spaltmeter eller 500 000 tecken eller 600  

 

 
 
☒ 
 
☒ 
 
☒ 
 
☐ 
 

3,5 mln tecken 

91,43% redaktionellt 

63,92% exklusivt 

Allmänna krav   

Mediet är allmänt tillgänglig ☒  

Mediet har en egen titel och en självständig redaktion. (Om inte, 
ska ingående titlar ses som en?) 

☒  

Mediet har en ansvarig utgivare ☒  

Mediet har en målgrupp och en redaktion i Sverige ☒  

Antal utgåvor 

A) Mediet kommer regelbundet ut under eget namn med minst 
15 publiceringar eller sändningar per år 

B) Mediet vänder sig till nationella minoritet och kommer ut 
minst 10 gånger per år. 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

God användarförankring 
 

A) Mediet är i huvudsak skriven på svenska eller vänder sig till 
språkliga minoriteter och har minst 1 500 regelbundna användare 
 

☒ 

 

 

 



 
 
 

B) Mediet riktar sig till nationella minoriteter och har minst 750 
exemplar i sina målgrupper 
 
C) Mediet är nyetablerat och har förutsättningar att uppnå 1 500 
regelbundna användare. Stöd får bara lämnas vid ett tillfälle.  

☐ 

 

☐ 

Mediet ges ut av en juridisk person ☒  

Mediet ges inte ut av staten, en kommun eller ett landsting eller 
public service 

☒  

Mediet följer god medieetisk sed ☒  

Tillgänglighet 

A) Mediet har en kartläggning och en plan för tillgängliggörande 
av innehållet för personer med funktionsnedsättning 
 

B) Har begränsad verksamhet med fåtal anställda vilket ger 
lättnader i kravet. 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

Sökande företag är inte föremål för betalningskrav p.g.a. ett 
beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd 
olagligt och oförenligt med den inre marknaden 

☒  

 

4. KONTROLL AV OM MEDIET HAR 
BEHOV AV STÖD 

JA KOMMENTARER 

Sökande har uppgett att de har behov av stöd för mediets 
redaktionella verksamhet 

☒  

Söker annan period än kalenderåret 2019 

Nystartade medier eller sökande som tagit över ett medium under 
föregående år kan söka med en annan bedömningsperiod än kalenderåret 
2019 som grund. Ange om kostnadsredovisningen utgörs av en annan 
period, minst 6 kalendermånader, och om denna ska hanteras särskilt.   

☐  

 

SISTA KOMPLETTERINGSDATUM: Klicka här för att ange datum 
 

SÖKANDE UPPFYLLER GRUNDKRAV 

JA ☒ NEJ ☐ 
 



 
 
 

GÅ NU VIDARE OCH FYLL I SAMMANSTÄLLNINGSFILEN 

 

 

Skärmdump ang. auktoriserad revisor: 

 

 

 

Skärmdump ang. kontoinnehavare 

 


