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Tid: 2019-04-11 

Plats: Palmfelts Center, mötesrum Översikten 

Närvarande: Gudbjörg Gudjonsdottir, Dyslexiförbundet (via telefon) 
Klas Nelfelt, FSDB 
Elisabeth Ljungdahl, Nationella skolbiblioteksgruppen 
(NSG)  
Linda Bergfeldt, Afasiförbundet 
Tove Eriksson, Föreningen för regional 
biblioteksverksamhet (FRB) 
Håkan Thomsson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Victoria Sjöström, FUB 
Magnus Larsson, MTM 
Helena Kettner Rudberg, MTM  
Maria O’Donnell, MTM  
Lovisa Karlsson Kjellin, MTM 
Richard Stones, MTM (under del av dagen) 
Fredrik Karlsson, MTM (under del av dagen) 

Förhinder: Maria Hermanson, Sveriges dövas riksförbund (SDR) 

Sekreterare: Lovisa Karlsson Kjellin 

 

 

1. Inledning 

Magnus Larsson hälsar välkommen. Presentationsrunda. 

2. Föregående protokoll 

www.mtm.se/forskning-och-samverkan/brukarrad/ 

Helena Kettner Rudberg 

Det fanns inga frågor kring föregående protokoll. 

3. Omlokalisering 

Magnus Larsson: 

Omlokaliseringen sker med framtidsstrategin i fokus. En framgångsfaktor är att 
få med så mycket kunskap som möjligt till Malmö. 

Nuvarande verksamhet är ansträngd men fungerar. Ett 30-tal personer har 
hittills lämnat myndigheten. För att säkra upp kritisk verksamhet har 

http://www.mtm.se/forskning-och-samverkan/brukarrad/


 

2 (6) 

myndigheten påbörjat proaktiv rekrytering. Hittills har vi anställt 14 personer till 
Malmö och fler är på gång. Cirka 10 medarbetare har visat intresse för att följa 
med. Målet är att en grundbemanning med cirka 65 medarbetare som ska finnas 
på plats i Malmö i januari. 

Vidareutvecklingsaktiviteter har fått stå tillbaka och viss verksamhet begränsas 
något som t.ex. minskade öppettider i svarstjänsten och något längre 
handläggningstider för konto i Legimus. 

Beslut är fattat om en ny organisation som ska gälla från januari 2020. 
Nuvarande organisation har uppfattats som för hierarkisk och med för många 
stuprör. Den nya organisationen ska bestå av fem enheter. Det blir en betydligt 
plattare organisation som bygger på en mer tillitsbaserad styrning och med mer 
koppling mellan enheterna. Det ska också bli ett tydligare fokus på användaren. 
Nämnder och råd kommer att få en starkare ställning i den nya organisationen. 
En person kommer att arbeta särskilt med nämnder och råd, för att få in dem 
tidigare i processer och synkronisera dem med varandra. 

I Stockholm fokuserar MTM på att vidmakthålla verksamhet och överlämna 
kunskap. 

I Malmö fokuserar MTM på uppbyggnad, nystart och framtid. 

Enligt uppdrag från regeringen blir 8 sidors redaktion kvar i Stockholm. Detta för 
att fortsatt värna det redaktionella oberoendet. 

MTM har lämnat in en begäran om att få en viss ändrad instruktion för 
verksamheten med mer fokus på att arbeta för universell design och 
kunskapsverksamhet. 

FUB: Kommer LL-förlaget finnas kvar som varumärke? 

MTM svarar: De kommer finnas kvar som varumärke men även arbeta mer 
främjande med andra förlag som ger ut lättläst. 

Richard Stones: 

I grundbemanningen till Malmö ser vi över hur kompetensen inom talboks- och 
punktskriftsområdet ska bevaras. Vi försöker hitta kompetent personal i Malmö 
att lämna över till men det är inte helt enkelt att hitta rätt kompetens. Kunnig 
personal finns dock fortfarande kvar och vi räknar med att vi ska ha personal på 
plats som kan få kompetensöverföring från existerande personal i god tid. 

Tre personer inom punktskrift har visat intresse för att följa med till Malmö. Blir 
det så, så bevarar vi gedigen kompetens. Så är det inte för talböcker, men vi har 
lyckats rekrytera personer i Malmö som var på plats redan vid årsskiftet för en 
lång överlämningsprocess. 

Vi har befintliga avtal för produktion för punktskrift och har tecknat nya, 
femåriga avtal med erfarna leverantörer för talböcker som började gälla från 
mars. Idag sker 65–70% av talboksproduktionen på myndigheten. Om 
nödvändigt kan våra leverantörer ta över delar av den produktionen. 

För att säkerställa att våra punkt-/talböcker och -tidningar håller kvaliteten har vi 
upphandlat kompetenta leverantörer och har personal som följer med till Malmö 
och kan överföra kunskap. 
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SRF: Vi vill försäkra oss om att ni tar frågan på allvar. Situationen är problematisk 
och kommer att vara det under några år. Danska NOTA flyttar ju också. Kan vi få 
glädje av kunskap från Köpenhamn? 

MTM svarar: Vi tar uppgiften på stort allvar. Det finns inga garantier men vi gör 
verkligen så gott vi kan. Vi verkar inte kunna rekrytera kompetens från NOTA. 

Utlokalisering av MTM:s punktskrifts- och prenumerationstjänst (PoP) samt 

svarstjänsten. Helena Kettner Rudberg 

PoP:en är utlokaliserad till Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå som 
har hand om till exempel våra taktila böcker för utlåning. Syftet med 
upphandlingen är att säkra kvaliteten i tjänsten. Överföring av verksamheten 
skedde under två månader för att säkra trygg överlämning. Sedan två månader 
tillbaka så svarar de från Umeå men MTM finns i beredskap om de har frågor. Vi 
får dock färre och färre frågor.  

MTM undersöker utlokalisering av svarstjänsten. Vi har redan nu fått ta in 
konsulthjälp för att upprätthålla verksamheten. Vår tanke är att den som tar över 
tjänsten ska finnas inom bibliotekssektorn och ha gedigen kunskap om 
tillgängliga medier. Vi räknar med att finnas med länge och lämna över på ett 
kvalitativt sätt.  

FRB: Vilken biblioteksverksamhet är det ni avser? 

MTM svarar: Universitetsbibliotek, lärosäten, något stort kommunbibliotek eller 
dylikt. 

4. Årsredovisningen 2018

Magnus Larsson 

Se ppt och länk till årsredovisningen 
https://www.mtm.se/contentassets/bbe3878736364903ab5c7de77244ccee/mt
m-arsredovisning-2018.pdf

SRF: Det är problem med PostNord och PTS. Leverans till dörren av punktböcker 
fungerar inte som det ska. 

MTM svarar: Vi har möten med PTS för att förhandla fram en lösning på 
problemen. Det går framåt. 

5. MTM:s framtidsstrategi

Användaren i fokus – Målgruppsundersökning SCB. Maria O’Donnell 

Se ppt och länk till undersökningen https://www.mtm.se/forskning-och-
samverkan/anvandarundersokningar/ 

Av de cirka 1000 personer som svarade hade 179 personer någon form av 
funktionsnedsättning. Vi funderar på att göra en skuggundersökning där vi ställer 
samma typ av frågor men till personer med funktionsnedsättning. 

Afasiförbundet: Det är svårt att nå ut för att hitta böcker, svårt att få tillräckligt 
långsam talsyntes m.m. 

Ett medskick till en eventuell skuggundersökning är att det är viktigt att söka upp 
personer och inte bara göra en enkät. 

https://www.mtm.se/contentassets/bbe3878736364903ab5c7de77244ccee/mtm-arsredovisning-2018.pdf
https://www.mtm.se/contentassets/bbe3878736364903ab5c7de77244ccee/mtm-arsredovisning-2018.pdf
https://www.mtm.se/forskning-och-samverkan/anvandarundersokningar/
https://www.mtm.se/forskning-och-samverkan/anvandarundersokningar/
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MTM svarar: Om vi gör en skuggundersökning så tänker vi ta hjälp av 
Brukarrådet och se till att göra den rätt. 

Användaren i fokus – produkter och tjänster. Lovisa Karlsson Kjellin 

Se ppt. 

Det som framkommit i kartläggning av produkter och tjänster och 
sammanställning av kunskapsunderlag är bland annat att: 

• MTM har traditionellt sett haft fokus på produkterna, inte på användarna 

• MTM har överlag goda kunskaper om synnedsättningar och läs- och 
skrivsvårigheter och ytterligare fördjupad kunskap om punktskriftläsare 

• Enligt vårt uppdrag ska vi arbeta med alla funktionsnedsättningar som 
kan ha behov av tillgänglig läsning. Vi behöver lära oss mer om dessa 
behov och hur vi bäst tillgodoser dem.  

• Vi behöver också veta mer om it-ovana och ovana läsare. 

• 2/3 av produkterna är beroende av förmedlare för att nå användarna. 

• Vi behöver bli bättre på att uppskatta räckvidden för våra produkter och 
tjänster. Hur stor är den potentiella målgruppen och hur många når vi? 

Några av de saker MTM gör för att förbättra vårt arbete med användaren i fokus 
är: 

• Vi utökar vårt samarbete med SPSM för att förstå användarnas behov. 

• Vi har tagit kontakt med Begripsam för att öka vår kunskap kring 
personer med olika kognitiva svårigheter och användarundersökningar 
och -tester riktade till de målgrupperna. 

• Vi gör en kartläggning av läsfrämjande och främjande av tillgänglig 
läsning till MTM:s målgrupper. 

• Organisation och bemanning i Malmö sker för att bättre fånga upp 
användarnas behov. 

• Översyn av hur vi arbetar med riktlinjer för tillgänglighet som till exempel 
wcag 2,1 och hur vi kan systematisera det arbetet. 

Afasiförbundet: När det gäller användartester måste man identifiera rätt sorts 
användare. Det ser vi i projektet Begriplig text. Man måste titta på vem som är 
med i testet och vad den personen kan och inte kan göra, det räcker inte bara 
med att personen har ”rätt” funktionsnedsättning. 

FUB: De som jobbar med Begripsam blir ju proffstestare. 

NSG: Att vara duktig på att avkoda betyder inte nödvändigtvis att man kan förstå 
det man läser. 

Marknaden och vi. Fredrik Karlsson 

Se ppt och bifogad rapport från Fredrik till Brukarrådet. 

FSDB: IOS och Androids uppdatering av systemen ställer alltid till det för apparna 
vad gäller tillgänglighetsaspekten. 
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Afasiförbundet: MTM behöver göra en större studie kring vad användare som 
själv inte vet vad de behöver eller som inte kan förmedla vad de behöver har 
behov av. 

MTM svarar: Vi måste hjälpas åt att hitta behov som inte täcks av de olika 
direktiven och som inte kommer att levereras av marknaden. 

Afasiförbundet: Förmåga att använda digitala tjänster är inte bara en 
generationsfråga. Förvärvad hjärnskada kan göra att du inte kan använda digitala 
tjänster även om du tidigare varit expert. 

MTM svarar: När tillgängligheten ökar på marknaden måste MTM fokusera på de 
behov som inte täcks av marknaden. 

FSDB: För att kunna använda hjälpmedel så behöver man få stöd och utbildning i 
hjälpmedlen. Där finns väldigt stora problem och här behöver MTM ligga på. 

SRF: Rehabiliteringen på syncentralerna är så nedskuren och dålig att många inte 
får lära sig använda modern teknik. Det saknas en relevant, avancerad utbildning 
i att arbeta med rehabilitering inom synområdet. Ofta säger syncentralerna att 
det inte är deras uppdrag att ge stöd i användning av till exempel Storytel och 
BankID.  

Framtidsstrategin i relation till den nationella biblioteksstrategin. Helena 

Kettner Rudberg 

Se ppt och länk till Nationell biblioteksstrategi https://www.kb.se/samverkan-
och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html 

6. MTM:s hantering av Det stora könsexperimentet 

Magnus Larsson 

Se rapporten. 

FUB: Mycket bra hanterat av MTM. 

SRF: MTM har tagit tag i detta på ett bra sätt. Författarna måste kunna lita 
på att deras böcker överförs direkt. Ovanligt med korrekturfel i talböcker. 

7. Vetenskapliga rådet 

Samverkan med Mälardalens högskola. Maria O’Donnell 

Framöver kommer vi ha en stående punkt om Vetenskapliga rådet på 
Brukarrådsmötena. Ledamöterna i Vetenskapliga rådet vill gärna träffa 
Brukarrådet. Vi funderar på hur vi ska kunna samverka mer kring de olika råden 
och nämnderna. 

MTM har inlett ett samarbete med Mälardalens högskola, MDH. I det ingår bland 
annat att MTM ska formulera fem utmaningar som mastersstudenter inom 
interaktionsdesign kan ta sig an.   

Afasiförbundet: Vi har haft ett samarbete om läkarjournaler och hur de kan bli 
tillgängliga 

Forskningsprojekt om hur personer med dyslexi uppfattar bildbeskrivningar 

Detta är ett samarbetsprojekt mellan MDH och MTM. 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html
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SRF: Behöver man ha bildbeskrivningar när man har dyslexi? 

MTM svarar: Det är en sak som ska undersökas. Personer med dyslexi kan ha 
problem med att läsa bilder och behöva få dem tolkade. 

Afasiförbundet: Många med dyslexidiagnos har språkstörningar. Det kan också 
påverka hur man uppfattar bilder. 

8. Brukarrådets möten 

Nästa möte är planerat till torsdag 11 oktober 2019. 

SRF: Håkan kan inte komma men skickar en ersättare. 

9. Övriga frågor 

Dyslexiförbundet: bifoga länk till webbtillgänglighetsdirektivet. 

MTM svarar:  

https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/lagradsremiss/2018/06/genomforande-av-
webbtillganglighetsdirektivet/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102 

https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/ 

10. Avslutning 

Magnus Larsson tackar för allas deltagande och avslutar mötet. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

