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Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) yttrande över
betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och
yttrandefriheten, SOU 2020:45
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) lämnar härmed ett yttrande över
betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten, SOU
2020:45.
MTM har valt att avgränsa sitt yttrande till delar av betänkandet.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Sedan den 1 januari 2020 har MTM en reviderad myndighetsinstruktion. Enligt
förordningen (2010: 769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga
medier ska MTM arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och
samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga
eller funktionsnedsättning.
Den reviderade instruktionen tydliggör att MTM ska fokusera på att utveckla
MTM till ett nationellt kunskapscentrum som utifrån universell utformning
främjar tillgången till tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation.
Ett annat fokusområde är att arbeta främjande med kommersiella aktörer i syfte
att deras produkter och tjänster inom läsning blir tillgängliga i enlighet med det
europeiska tillgänglighetsdirektivet (European Accesibility Act EAA).
MTM ska också utveckla produkter och tjänster i teknisk framkant och med bästa
möjliga läsupplevelse utifrån användarnas behov. Myndighetens produkter och
tjänster ska komplettera marknadens utbud genom att tillgängliggöra läsning
som våra användare annars inte skulle få tillgång till.
MTM:s allmänna synpunkter
MTM välkomnar utredningens översyn av delar av tryck- och yttrandefrihetens
rättssystem men väljer att avgränsa yttrandet till de delar som har närmare
anknytning till myndighetens verksamhet.
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Kapitel 13.5.2
MTM ställer sig positiv till kommitténs förslag till ett klargörande i
yttrandefrihetsgrundlagen rörande tillgänglighetstjänster. Detta för att
tydliggöra personer med funktionsnedsättningars rätt att på lika villkor ta del av
information och tv-sändningar i enlighet med artikel 21 i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella
funktionshinderspolitiken.
Kapitel 17.9.2
MTM delar kommitténs bedömning att det finns goda skäl för att införa ett
författaransvar även i yttrandefrihetsgrundlagen. MTM väljer dock att inte ha
några synpunkter på kommitténs bedömning att något förslag inte bör lämnas i
den delen.

MTM anser att det är av stor vikt och betydelse att författare och förlag kan
agera med förutsebarhet inom ramen för den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga
regleringen. En sådan förutsebarhet torde skapa bättre förutsättningar för en fri
och omfattande utgivning av litteratur.
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