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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion 
för Myndigheten för tillgängliga medier 

Utfärdad den 17 oktober 2019 

Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2010:769) med instruktion 

för Myndigheten för tillgängliga medier1 ska ha följande lydelse. 

1 §2    Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha 

tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens 

förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. 

Myndigheten har till uppgift att 

1. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier,

2. främja tillgänglighet till och universell utformning av litteratur, nyheter

och samhällsinformation, 

3. i samverkan med bibliotek, skolor och andra aktörer i landet arbeta för

att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar 

av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken samt till-

gängliggöra lättläst litteratur, 

4. ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte

tillgodoses på den kommersiella marknaden, och 

5. förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med en

funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning 

samt tillgängliggöra lättläst nyhetsinformation. 

2 §3    Myndigheten ska särskilt 

1. ta fram riktlinjer och vägledningar inom sitt verksamhetsområde i den

utsträckning som inte någon annan myndighet har detta till uppgift, 

2. främja, följa och medverka i nationell och internationell standardisering

inom sitt verksamhetsområde, 

3. framställa, köpa in och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt

tillhandahålla dessa för försäljning, 

4. sammanställa och sprida information om tillgängliga medier och deras

målgrupp samt driva och utveckla funktionen läsombud, 

5. främja och följa teknikutvecklingen samt forskningen inom sitt verk-

samhetsområde, 

6. förse högskolestuderande personer som har en funktionsnedsättning i

form av läsnedsättning med sådana exemplar av kurslitteratur som de behöver 

för att kunna ta del av litteraturen, 

7. tillhandahålla stöd för lättläst till skolan,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:923. 
2 Senaste lydelse 2014:1584. 
3 Senaste lydelse 2014:1584. 
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SFS 2019:6388. främja tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn

med funktionsnedsättning, 

9. ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för dövblinda,

10. via tillgängliga medier och i lämpligt format erbjuda personer som har

en funktionsnedsättning i form av läsnedsättning kompletterande samhälls-

information i syfte att ge dem jämlika förutsättningar att följa utvecklingen 

i samhället, 

11. göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,

12. främja teckenspråkig litteratur, och

13. stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhets-

tidningen 8 SIDOR. 

3 §    Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och 

råd till bibliotek, organisationer och andra förmedlare av tillgängliga medier. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. 

På regeringens vägnar 

ÅSA LINDHAGEN 

Helena Swenzén 

(Kulturdepartementet) 
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