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Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om
taltidningar och mottagarutrustning;

KRFS 2013:1
Utkom från trycket
den 10 maj 2013

beslutade den 16 april 2013.
Myndigheten för tillgängliga medier föreskriver följande med stöd av 20 §
i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller de taltidningar som omfattas av förordningen
(2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning. För de taltidningar som
omfattas av förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassetttidningar gäller föreskrifter om statlig ersättning för utgivning av vissa taltidningar (KRFS 1985:1).

Ansökan om taltidningsstöd
2 § Ansökan om taltidningsstöd enligt 9 § i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagar-utrustning ska göras innan den utgivning som ansökan
avser påbörjas. Ansökan ska göras på det sätt taltidningsnämnden inom Myndigheten för tillgängliga medier anvisar och inom den tid som taltidningsnämnden bestämmer.
Den sökande ska i ansökan särskilt lämna uppgift om de beräknade preliminära kostnaderna för taltidningsutgivningen för aktuell ansökningsperiod,
uppdelat på de kostnadsslag taltidningsnämnden anvisar. I ansökan ska den
sökande även redovisa grunderna för beräkningen av kostnaderna.
Om de uppgifter som lämnats i ansökan inte är tillräckliga för att taltidningsnämnden ska kunna ta ställning till ansökan, ska den sökande ges tillfälle att inom viss tid komma in med begärda kompletteringar. Om kompletteringar inte kommer in inom angiven tid får ansökan bedömas i det skick
den lämnats.

När kan man få taltidningsstöd
3 § Ersättning utgår endast för de kostnader som uppkommit efter det att
taltidningsnämnden inom Myndigheten för tillgängliga medier beslutat att utgivning av taltidningen grundar rätt till ersättning.

Redovisning av kostnader för taltidningsverksamheten
4 § Tidningsföretaget ska redovisa sina faktiska kostnader för utgivningen.
Redovisning ska göras på det sätt taltidningsnämnden inom Myndigheten för
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tillgängliga medier anvisar och inom den tid som nämnden bestämmer.
I redovisningen ska tidningsföretaget särskilt ange grunderna för beräkning av taltidningsutgivningens andel i de gemensamma kostnaderna för
dagstidningen.
Tidningsföretaget ska, på taltidningsnämndens begäran, tillhandahålla
verifikationer på sina kostnader för taltidningsverksamheten.
Tidningsföretaget ska till redovisningen bifoga ett revisorsintyg.
När taltidningsnämnden beslutat om den definitiva ersättningen ska en
avräkning göras mot den preliminära ersättningen, vilken kan innebära att
ytterligare ersättning ska utges eller att viss del av det lämnade preliminära
stödet ska betalas åter.

Uppgifter för abonnenthantering
5 § Tidningsföretaget ska löpande lämna uppgifter om nytecknade, förändrade och uppsagda taltidningsabonnemang till Myndigheten för tillgängliga
medier eller till det företag myndigheten anvisar. Uppgifterna ska innehålla
abonnentens namn, adress samt övriga uppgifter som behövs för att abonnenten ska kunna få sin taltidning.
Tidningsföretaget ska, på myndighetens begäran,
1. tillhandahålla aktuellt abonnentregister till myndigheten eller till det
företag som myndigheten anvisar,
2. lämna abonnentstatistik till myndigheten eller till det företag som myndigheten anvisar, och
3. ange en kontaktperson för ärenden angående taltidningsabonnemang hos
tidningsföretaget.

Uppgifter för produktion av taltidning
6 § Tidningsföretaget ska till det företag som Myndigheten för tillgäng
liga medier anvisar leverera ett av myndigheten godkänt digitalt underlag för
framställning av taltidningen.
Tidningsföretaget ska
1. leverera det digitala underlaget på det sätt, vid den tidpunkt och på den
plats som man kommit överens om med det företag som myndigheten anvisar,
2. i god tid upplysa myndigheten eller det företag som myndigheten an
visar, om förändringar i tidningsföretagets produktion som innebär påverkan
på taltidningsproduktionen, och
3. till myndigheten ange en kontaktperson för produktionsärenden.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2013.
På Myndigheten för tillgängliga mediers vägnar
ROLAND ESAIASSON
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