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Remissvar: Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 
2022:28, Vol. 1) 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lämnar härmed sitt yttrande över 
betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag, SOU 2022:28, Vol. 1. 
MTM är utpekad remissinstans och yttrar sig över de delar 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 tillgänglig 
läsning och tillhandahålla unika tjänster och produkter som möjliggör läsning för 
alla. 

MTM har också enligt sin instruktion ett uppdrag att främja tillgänglighet till och 
universell utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation (1 § andra 
stycket p. 3) 

MTM har i strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 
under 2021–2031 ansvaret att tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF, följa upp demokratisk delaktighet.  

MTM undertecknade också den deklaration för en stark demokrati som togs 
fram av kommittén (MTM Dnr 2019/40). 
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MTM delar utredningens bedömning gällande införandet av en nationell 
demokratifunktion. Det är viktigt att alla grupper inkluderas i 
demokratiarbetet.  

Ett ökat demokratifokus i myndighetsstyrningen tror MTM är klokt men 
ser att förslaget kan tydliggöras gällande vad myndigheterna förväntas 
leverera.  

MTM vill särskilt framhålla perspektivet att analysera konsekvenser för 
alla människors möjligheter att delta i demokratin och utöva inflytande 
över det politiska beslutsfattandet. Detta ser idag inte likadant ut för alla 
grupper i samhället.  

Sammanfattning 

 

Myndighetens synpunkter 

MTM:s allmänna synpunkter 

Utgångspunkten för kommitténs arbete beskrivs enligt följande: År 2021 var det 
100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Samtidigt finns det 
fortfarande hinder för att alla i Sverige ska kunna delta i vår demokrati. Som 
valutredningen konstaterar i sitt betänkande SOU 2021:96 Säkerhet och 
tillgänglighet vid val kvarstår hinder för att fler målgrupper ska kunna utnyttja 
sin rösträtt och bevara sin valhemlighet så som det svenska valsystemet är 
utformat idag. Denna diskussion saknas i betänkandet.  

MTM ser i övrigt positivt på flera av de förslag som kommittén har lämnat.  

6.1 Inrätta en nationell demokratifunktion  

MTM delar utredningens bedömning.  

Enligt MTM bör den myndighet som får ansvaret ha en god erfarenhet av att 
koordinera tvärgående frågor och ha en bra dialog med civilsamhället.  

I uppdraget bör även ingå att titta på demokratisk delaktighet för särskilt utsatta 
grupper, där samverkan kring och anpassning till strategin för systematisk 
uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031 är särskilt angelägen. 
MTM och MUCF delar i strategin ansvaret att följa upp demokratisk delaktighet.  

Samtidigt vill MTM understryka vikten av att den nationella demokratifunktionen 
inte tar över ansvaret för demokratiarbetet och demokratifrågorna utan främst 
ger stöd till myndigheternas och andras demokratiarbete.  

7.1 Större fokus på demokrati i myndigheternas arbete 

MTM delar utredningens bedömning. 

MTM är positiv till att demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i 
relevanta myndigheters instruktioner.   

MTM ser särskilt positivt på förslaget om ett pilotprojekt där fem till åtta 
myndigheter ges i uppdrag att utarbeta metoder för hur respektive myndighet 
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ska bidra till det demokratipolitiska målet.  MTM vill här lyfta att någon eller 
några av de myndigheter som ingår i projektet bör företräda de mest utsatta 
grupperna i samhället och redan idag arbeta med funktionshinderpolitikens mål 
och uppföljning.  

7.2 Analysera konsekvenser för demokratin 

MTM delar utredningens bedömning.  

7.3 Förtydliga skolans demokratiuppdrag 

Gällande de rekommendationer som föreslås ser MTM att det är viktigt att man 
också tittar på tillgänglighet och särskilt prioriterade och utsatta grupper.  

8 Konsekvenser 

MTM delar utredningens förslag om att demokratiperspektivet bör införlivas i 
befintliga myndighetsstrukturer. Det bör ses som ett horisontellt perspektiv, likt 
jämställdhet och barnperspektiv som alla myndigheter bör jobba med.  

 

Magnus Larsson 
Generaldirektör 
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