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1. Föregående mötesanteckningar 

Magnus Larsson hälsar alla välkomna. 
Cecilia går igenom agendan.  

2. Presentationsrunda 

Alla närvarande presenterar sig. 

3. Föregående protokoll 

Cecilia Broberg  

Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll. 

4. Presentation av MTM:s nya organisation 

Magnus Larsson 

Magnus sammanfattar året som gått. Omlokaliseringen från Stockholm till 
Malmö slutfördes vid årsskiftet 2019/2020. Kontoret i Stockholm stängdes 20 
december 2019. Tidningen 8 sidor sitter fortsatt i Stockholm.  

Magnus berättar om den nya organisationen och lyfter upp vilka 
kompetenser och roller som myndigheten har förstärkts med.  
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Sedan början av februari är ledningsgruppen fulltalig i och med att 
enhetschefen för Utvecklings- och förvaltningsstöd nu är på plats.  

Den officiella invigningen av MTM i Malmö äger rum den 16 mars. Amanda 
Lind (kulturministern) kommer hålla ett invigningstal.  

Den 16–17 mars anordnar MTM tillsammans med de nordiska 
systermyndigheterna Include, the Nordic Conference on Inclusive Publishing 
(NIPI), en konferens med fokus på tillgänglig publicering. Den äger rum i 
Malmö. 

5. Hur kommer enheten Användarstöd arbeta framöver  

Cecilia Broberg 

Cecilia presenterar enheten Användarstöd och går igenom fördelningen av 
roller på enheten.  

6. Detta är User Experience: Användarna i fokus 

Hillevi Sundholm  

Hillevi berättar om sin roll som User experience (UX) researcher och hur det 
är i ett led i att myndigheten ska ha användaren i fokus. Just nu ligger stort 
fokus på att lära känna målgrupperna och förstå deras behov och 
förutsättningar, både i ett större perspektiv och i förhållande till läsning. En 
annan viktig del i arbetet framåt är att vi vill arbeta närmare våra målgrupper 
i utvecklingsarbetet i syfte att vi ska fatta så bra beslut som möjligt kopplat 
till förbättringar och vidareutveckling av våra produkter och tjänster. 

7. Diskussion av framtida arbetsformer 

Cecilia Broberg 

Diskussion kring framtida arbetsformer i Brukarrådet och hur Brukarrådens 
möten ska användas.  

Vi var överens om att vi gemensamt behöver hitta formerna för samverkan 
mellan Brukarrådet och MTM, men även mellan Brukarrådet och MTM:s 
andra råd. Med en ny organisation på plats finns det anledning att se över 
strukturen. 

8. Planering av nästa möte 

Cecilia Broberg 

På nästa möte kommer vi fokusera på att hitta formen för Brukarrådets 
möten och hur samverkan ska se ut mellan Brukarrådet och MTM. 

Till nästa möte ombeds alla att fundera kring: 

 Vilka arbetsformer Brukarrådet ska ha framåt och hur Brukarrådet 
förhåller sig till referensgrupper och fokusgrupper? 

 Behöver vi se över Brukarrådets sammansättning? Hur ser 
representationen ut från våra målgrupper?  
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Inför nästa möte önskar MTM också få återkoppling på hur vi kan få ännu 
bättre struktur under mötena och om det finns praktikaliteter som vi kan 
förbättra.  

9. Nästa möte 

Nästa möte bestäms till tisdagen 26 maj på MTM i Malmö. MTM 
återkommer om exakta tider och agenda, men räkna med minst tre timmar.   

10. Avslutning 

Mötet avslutas. 

 


