
 

 

Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret 
för lättläst litteratur 
 
I dag lämnas propositionen Lättare att läsa, om lättläst litteratur, till 
riksdagen. Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga 
medier – från och med 2015 – ansvarar för statens insatser för lättläst 
samt att ett nationellt kunskapscenter för lättlästa och tillgängliga 
medier inrättas.  
 
– Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur, litteratur och nyheter, utifrån 
sina egna förutsättningar oavsett läsförmåga, det är en demokratifråga, 
säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. 
 
I propositionen Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) föreslår regeringen 
att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas och att Myndigheten 
för tillgängliga medier (MTM) bör ta över det statliga ansvaret för lättläst 
litteratur och nyhetsförmedling. MTM:s nuvarande uppdrag är att se till 
att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur och 
dagstidningar på de medier som passar dem. Genom att samla insatser för 
lättläst under samma tak kan de berörda målgrupperna kombinera flera 
tjänster som ökar tillgängligheten till kultur, litteratur och nyheter.  
 
De medel som Centrum för lättläst nu får i statligt stöd kommer istället 
att avsättas till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM kommer också 
att få ytterligare medel för att ge verksamheten med lättläst litteratur och 
nyhetsförmedling bättre förutsättningar. Regeringen återkommer med 
detta i budgetpropositionen för 2015. 
 
Nationellt kunskapscenter inrättas 
Regeringen framhåller att MTM bör bli ett nationellt kunskapscenter för 
lättläst och övriga tillgängliga medier. Syftet med det nationella 
kunskapscentret är bland annat att sammanställa och sprida forskning på 
området och därmed stärka det. Som stöd för verksamheten bör ett 
vetenskapligt råd skapas. 
 
Regeringen anser också att ett brukarråd – för kontakter med 
målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare – bör inrättas inom 
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det nationella kunskapscentret. Centret ska dessutom bevaka 
teknikutveckligen och informera om tillgängliga medier. 
 
Skolan har en fortsatt viktig roll 
Att alla ska kunna ta del av litteratur och samhällsinformation är ytterst 
en demokratifråga. Skolan har en viktig roll i att söka upp och hjälpa 
elever med lässvårigheter. Därför ska MTM:s stöd även fortsättningsvis 
riktas till skolan.  
 
En av flera satsningar på läsfrämjande 
I propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) aviseras flera satsningar 
för att främja ökat läsande och tillgång till litteratur. Bland annat har 
riksdagen beslutat om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande och 
Statens kulturråd har fått ett uppdrag att samordna läsfrämjande insatser 
av nationellt strategiskt intresse. 
 
Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) 
Frågor och svar om lättläst 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/18244/a/236356
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