
 

 

Myndigheten för tillgängliga medier  
ska ansvara för lättläst 

I dag lämnar regeringen 
ett förslag (en proposition) 
till riksdagen. 
Förslaget heter Lättare att läsa. 
 
Regeringen föreslår  
att Myndigheten för tillgängliga medier 
ska ansvara för statens stöd för lättläst. 
 
Regeringen föreslår också 
att Myndigheten för tillgängliga medier 
ska vara Sveriges kunskaps-center 
för lättläst och andra tillgängliga medier.  
 
– Alla människor i Sverige 
ska kunna läsa böcker och nyheter 
oavsett vilken läsförmåga de har. 
Det säger Sveriges kulturminister  
Lena Adelsohn Liljeroth. 
 
I förslaget Lättare att läsa  
(prop. 2013/14:134) föreslår regeringen  
att staten ska sluta ge pengar till 
Centrum för lättläst 
(Stiftelsen för lättläst  
nyhetsinformation och litteratur).  
 
I stället ska Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)  
ta över ansvaret  
för lättlästa böcker och nyheter. 
 
MTM ansvarar redan för  
att det finns 
böcker och nyheter som passar 
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personer med nedsatt läsförmåga. 
 
Därför passar det bra att MTM 
även ansvarar för lättläst. 
 
MTM kommer att få de pengar 
som Centrum för lättläst har fått. 
 
MTM kommer också att få mer pengar 
för att jobba ännu mer med 
lättlästa böcker och lättlästa nyheter. 
 
MTM blir Sveriges kunskaps-center 
Regeringen vill att MTM ska bli  
Sveriges kunskaps-center  
för både lättläst och andra medier 
som ger stöd till människor med nedsatt 
läsförmåga. 
 
MTM ska jobba med att undersöka mer  
om forskning om lättläst 
och även informera om forskningen. 
 
MTM bör därför skapa  
ett vetenskapligt råd som stöd. 
 
Regeringen vill också att MTM  
skapar ett brukarråd  
för att ha bra kontakter med: 
 

• personer med nedsatt läsförmåga 
• intresseorganisationer  
• förmedlare 

 
MTM ska dessutom följa 
hur tekniken i samhället utvecklas 
och informera samhället 
om tillgängliga medier. 
 
 
Skolan är viktig 
Alla ska kunna läsa böcker och nyheter 
och följa med i samhället  
på lika villkor. 
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Därför är det viktigt att skolan  
upptäcker vilka elever som har lässvårigheter 
och hjälper de eleverna.  
 
MTM ska fortsätta att stödja skolan.  
 
 
Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) 
Frågor och svar om lättläst 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/18244/a/236356
http://www.regeringen.se/sb/d/18547/a/236354
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