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Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken
(SOU 2019:23)
____________________________________________________________
Ert ärendenummer S2019/02213/FST
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för
yttrandefrihet och stödja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom
press, radio och tv. Myndighetens uppdrag innefattar också att följa och
analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till
allmänheten. Ett av MPRT:s övergripande mål är att alla ska kunna ta del av
mediernas innehåll.
MPRT, som endast yttrar sig över de delar i betänkandet som berör
myndighetens verksamhetsområde, har inga invändningar mot de förslag som
lämnas i betänkandet.
Utredningens förslag skiljer sig från det förslag som lämnades av Myndigheten för
Delaktighet i rapporten En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart
samhälle där demokrati tas upp som ett prioriterat samhällsområde och där MPRT
föreslogs ha ett särskilt ansvar för genomförandet. Utredningen anger i stället
demokratisk delaktighet som av särskild vikt för politiken och föreslår att
regeringen bör hantera de enskilda frågorna i särskild ordning utifrån vad man anser
vara lämpligt.
MPRT vill betona vikten av tillgång till information för att individen ska kunna
vara delaktig i det demokratiska samtalet. Yttrandefrihet, mångfald och
tillgänglighet på medieområdet utgör i sig delmål för att nå det högre målet om
demokrati. Det demokratiska samtalet stärks genom att en mångfald av åsikter
och information sprids i medier som alla på lika villkor kan ta del av. MPRT
anser därför att det är viktigt att frågan om möjligheterna till demokratisk
delaktighet genom tillgängliga massmedier behandlas vidare inom ramen för
funktionshinderspolitiken.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson efter
föredragning av handläggare Johannes Wik. I den slutliga handläggningen har även
verksjuristen Kerstin Morast deltagit.

Charlotte Ingvar-Nilsson
Johannes Wik

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

