Organisationens interna åtagande
MTM har som målsättning att vara en av Sveriges moderna myndighet och en lärande organisation. I
det arbetet ingår att arbeta enligt tillitsbaserad styrning och ledning och i det arbetet är demokrati
en viktig komponent. Vi har under 2021 diskuterat frågor kring demokrati och tillitsbaserad styrning
på återkommande sammanhang mellan medarbetare och chefer i syfte att vara en modern
arbetsplats och en lärande organisation. Detta arbete kommer fortgå även efter 2021. I det arbetet
med att ta fram en ny dynamisk strategi för myndigheten har delaktighet varit utgångspunkten och
den demokratiska förankringen av myndighetens långsiktiga mål en viktig del. Vi anordnar
förvaltningsutbildningar för medarbetare genom Södertörns högskola för myndighetens medarbetar
där demokrati är en viktig del.
Organisationens externa åtagande
MTM driver nyhetssajten och tidningen 8 sidor. Utöver att förmedla nyheter på lättläst svenska är
demokrati ett återkommande tema på sajten och i den tryckta tidningen. 8 sidors verksamhet har
bland annat som syfte att rusta läsare i behov av lättläst svenska så att de i högre utsträckning ska
kunna delta i det demokratiska samtalet. Nyhetssajten drivs för att säkra den demokratiska
rättigheten till information för alla medborgare.
MTM driver även sajten ”Alla väljare”, vilket är en nyhetssajt om politik på lättläst svenska.
Regeringen har i MTM:s regleringsbrev givit myndigheten i uppdrag att ”alla väljare” under 2021 ska
ha ett särskilt fokus på just demokratin 100 år. Demokratisatsningen belyser demokratins historia,
demokratin i världen samt vilka utmaningar demokratin har i Sverige idag.
Utöver beskrivningen ovan planerar MTM att under 2021 påbörja ett projekt där myndigheten
samverkar med andra aktörer för att samla kunskap kring MTM:s målgrupper och deras möjligheter
att tillgodogöra sig läsning i livets olika situationer och skeenden. Genom denna satsning kommer
berörda myndigheter att samordnat få mer kunskap om läsarnas olika förutsättningar och behov vad
gäller rätten till information.
Demokrati 100 år är en egen avdelning på nyhetssajten 8sidor.se och på Alla väljare. Läsaren kan
kommentera nyhetsartiklar direkt på sajterna 8sidor.se och Alla väljare. Här sker en direkt
kommunikation med läsaren. Läsaren kan ställa frågor om politik. Läsarfrågorna får svar i artiklar som
ökar kunskapen om demokrati och politik.
MTM kommer också att samla myndighetens arbete med Demokratin 100 år på en särskild del av
mtm.se där myndigheten presenterar information kring demokrati under följande rubriker:
För läsare och skola
Filmer om demokrati
Boktips om demokrati
MTM:s lättlästförlag ger under 2021 ut boken ”det är vi som bestämmer” på temat demokrati. Boken
ges ut på två olika lättlästnivåer.
Under 2021 fördjupar MTM också arbetet med samhällsinformation. Fördjupningen sker för att bidra
till allas rätt till information från det offentliga, vilken är en grundsten för demokratin. Arbetet
fokuserar på MTM:s uppdrag att främja andra myndigheters arbete med tillgänglig
samhällsinformation för personer med läsnedsättning och att tillhandahålla kompletterande
samhällsinformation i tillgängliga format.

Myndigheten ger i sin löpande verksamhet ut och förmedlar litteratur och nyheter genom
exempelvis taltidningar, egen produktion av lättläst litteratur och litteratur på punktskrift. Dessa
verksamheter gör det enklare för medborgarna att läsa på lika villkor, vilket är en förutsättning för en
demokrati som inkluderar alla.
MTM har också i regleringsbrevet ett särskilt uppdrag från regeringen kring Agenda 2030 och
genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling.
MTM ger ut tidningen Läsliv vilket är en tidskrift som vänder sig till personal på skolor, bibliotek,
organisationer och privatpersoner. Läslivs första nummer 2021 har demokrati som tema.
Målsättningen är att detta projekt blir en gemensam plattform för forskare, civilsamhälle och
offentlig sektor kring just tillgänglig läsning i olika skeenden och situationer i livet.
Organisationens kommunikativa åtagande
MTM:s förhoppning är att samverkansprojektet kring läsning i olika skeenden och situationer genom
livet ska utgöra en plattform för kommunikation. Det finns ett stort värde i att kommunicera ny
kunskap kring målgruppernas behov, vilket även ligger i linje med MTM:s roll som kunskapscenter.
Sajten 8 sidor och alla väljare har kommunikativa åtaganden som verksamhetsidé och har en
kärnverksamhet som är kommunikativ till sin karaktär.
Om aktören
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett
nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur
och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.

