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Datum

MYNDIGHETEN FÖR
TILLGÄNGLIGA MEDIER

Vår ref dnr
MTM2021/435
Er ref

Region Skånes kulturförvaltning
20525 Malmö
Via e-post: kultur@skane.se

Remiss av Bibliotek för alla genom hela livet Regional
biblioteksplan 2022 - 2025 för Region Skåne
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lämnar härmed sitt yttrande
över Bibliotek för alla genom hela livet Regional biblioteksplan 2022 - 2025 för
Region Skåne. MTM yttrar sig över de delar av biblioteksplanen som rör
myndighetens verksamhetsområde.

Om Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet.
Myndighetens 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.

Myndigheten producerar och distribuerar olika produkter med fokus på bästa
läsupplevelse för våra målgrupper, såsom taltidningar, talböcker,
punktskriftsböcker och lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens
lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket Legimus är navet i
verksamheten. Myndigheten arbetar också med forskning och utveckling av ny
teknik för produktion och läsning. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på
högskola tillgång till tillgänglig studielitteratur.
MTM ska främja tillgängligheten till och universell utformning av litteratur,
nyheter och samhällsinformation och göra det möjligt för personer som har en
funktionsnedsättning, som ger en läsnedsättning, förutsättningar att följa
utvecklingen i samhället genom kompletterande samhällsinformation.

Box 51, 201 20 Malmö • Växel: 040-653 27 00 • Org. nr 202100-3591 • mtm@mtm.se • www.mtm.se

Myndighetens synpunkter

MTM tycker att det är bra att tillgänglighetsperspektivet under rubriken
Prioriterade målgrupper i fokus inom utvecklingsområdet Bibliotek för
delaktighet och demokrati lyfts i sin vidgade betydelse och att det framhålls att
det ska genomsyra hela verksamheten samt att universell utformning och
alltigenom tillgänglig biblioteksverksamhet gynnar alla.
Utifrån detta vill MTM dock framhålla vikten av att tillgänglighetsperspektivet
finns med och tydliggörs inom samtliga fyra gemensamma utvecklingsområden.
För en likvärdig service och bemötande utifrån våra målgruppers behov vill MTM
framhålla vikten av samordning och samsyn kring tillgänglig läsning och
tillgänglig biblioteksverksamhet. Här ser MTM att tydligt formulerade mål och
aktiviteter gällande tillgänglig läsning och tillgänglig biblioteksverksamhet i den
regionala biblioteksplanen kan vara vägledande och av stor betydelse för
samtliga bibliotek i regionen.

Föredragande i detta ärende har varit Bibliotekarie, Hillevi Andreasson. I
beredningen har även Bibliotekarie, Ellen Follin och Bibliotekarie Emma
Kindblom deltagit.
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