
 

Datum Vår ref 
2019-10-16 MTM 2019/4 

 

  Box 5113, 121 17 Johanneshov  ●  Växel: 08-580 02 700  ●  Org. nr 202100-3591  ●  mtm@mtm.se  ●  www.mtm.se 

Protokoll Brukarråd 10. oktober 2019 
 

Tid: 12.30-15.30 
Plats: MTM 
Närvarande: Gudbjörg Gudjonsdottir, Dyslexiförbundet (via telefon) 

Linda Bergfeldt, Afasiförbundet 
Marija Hane, Föreningen för regional biblioteksverksamhet 
Henrik Götesson, Synskadades Riksförbund 
Stig Kjellberg, Sveriges Dövas Riksförbund 
Victoria Sjöström, FUB 
Elisabeth Ljungdahl, Nationella skolbiblioteksgruppen 
Helena Kettner Rudberg, MTM 
Maria O’Donnell, MTM 
Tove Dannestam, MTM 
Marie Ivarsson, MTM 
Anne Stigell, MTM (del av dagen) 
Maria Ohlsson, MTM (del av dagen) 
Renée Jardland, MTM (del av dagen) 
 
 

Förhinder: Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund 
Maria Hermansson, Sveriges Dövas Riksförbund 
Lillemor Holgersson, FUB 
Tove Eriksson, Föreningen för regional biblioteksverksamhet 

Dagens antecknare: Maria O’Donnell 
 

1. Inledning 
Helena Kettner Rudberg hälsar alla välkomna och alla presenterar sig. 

2. Föregående protokoll 
Helena Kettner Rudberg 

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

Afasiförbundet: Det står fel i förra protokollet: ”20 Procent med afasi som 
inte kan läsa”. Afasiförbundet vet inte var siffran kommer ifrån. 

 
 
 
 

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


 

2 (7) 

3. Omlokalisering 
Renée Jardland 

Kort om bakgrunden: Under 2017 hade MTM arbetat fram en framtidsstrategi 
för kommande verksamhetsinriktning tillsammans med råd och nämnder. Efter 
omlokaliseringsbeslutet har MTM fortsatt arbeta utifrån framtidsstrategin.  

Uppdraget: Hela myndigheten ska omlokaliseras till Malmö. Det ska vara 
genomfört 1 januari 2020. Utöver det finns ett särskilt uppdrag för tidningen 8 
Sidor. Tidningen ska vara placerad i Stockholm med fem årsarbetskrafter.  

Den 16. oktober går 8 Sidors flyttlass. Redaktionen ska sitta på Drakenbergsgatan 
39 i Hornstull. Infrastruktur måste finnas på plats för att allt ska fungera. En 
chefredaktör ska rekryteras.  
 
Myndigheten har sett över organisationen. Vi går till en plattare organisation 
med fem enheter. Nya chefer har rekryterats. Tove Dannestam för enheten 
Omvärld och samverkan, Cecilia Broberg för enheten Användarstöd, Marie 
Ivarsson för Medier och tjänster. Renée Jardland ska ha en fjärde roll som chef 
för Lednings- och verksamhetsstöd. Vi har ännu ingen IT-chef men vi är i en 
rekryteringsprocess.  

När beskedet kom var vi 104 medarbetare. Av dessa har nu 50 personer sagt upp 
sig. Just nu har vi ett så kallat uppsägningsfönster där man kan säga upp sig och 
gå in i Trygghetsstiftelsen. Medarbetaren gör då en handlingsplan med sin coach. 
Myndigheten tappar kompetenser just nu. För att motverka de negativa 
effekterna gör vi riskanalyser och prioriteringar. Cirka 10 medarbetare ska med 
till Malmö. Vi har genomfört 30 rekryteringar och hade 14 rekryteringsprocesser 
igång samtidigt i förra veckan. 320 intervjuer har genomförts. Det kommer snart 
en ny rekryteringsomgång med fler annonser. 
 

Lokalerna: MTM har tillfälliga lokaler i Malmö med plats för 36 personer. Vi har 
fått permanenta lokaler i inre hamnen på Hans Michelsensgatan, fem minuters 
promenad från Centralstationen. Vi ska arbeta aktivitetsbaserat. Man rekryteras 
till MTM och inte till en viss enhet men har naturligtvis en chef och en 
organisatorisk tillhörighet.  

SRF: Ska man kunna arbeta på MTM om man har en synnedsättning? Hur ska det 
fungera med aktivitetsbaserade platser om man har en funktionsnedsättning? 
Intranätet ska ju också vara tillgängligt.  

MTM: Lokalerna kommer absolut att vara tillgängliga. Vi har haft konsultstöd för 
det.  

 

 

4. Utbildningsföreläsningar i Malmö om användarnas behov 
Maria O’Donnell 

 MTM är intresserade av att brukarorganisationer kommer till MTM för att 
berätta om brukarna och deras behov och utmaningar. Det är särskilt viktigt 
nu när vi bygger den nya organisationen att de nya medarbetarna får 
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kunskaper om användarna. MTM uppmanar Brukarrådets ledamöter att 
själva funderar på vem de skulle kunna skicka på en sådan föreläsning under 
våren 2020. 

FUB:  Vi behöver kompenseras för arbetstid och omkostnader för att kunna 
medverka med föreläsare eftersom vi har en snäv budget. Men vi är mycket 
positiva till idén.  

5. Presentation av ny enhet Omvärld och samverkan samt 
myndighetsstrategin 

Tove Dannestam  

MTM:s tidigare framtidsstrategi heter numera myndighetsstrategin eftersom 
framtiden redan är här. MTM ska visa vägen och arbeta över gränserna. 
Enheten Omvärld och samverkan ska samarbeta inte minst utåt till exempel 
med Brukarrådet men också med andra myndigheter, akademin, bibliotek 
samt i internationella sammanhang som i Daisy Consortium.  

En ny förordning med instruktion från departementet är på gång. Vad är det 
MTM ska göra? Vi ska vara en nod för tillgänglighetsarbete. Vi kommer också 
att ha ett uppdrag kring främjande av läsning i tillgängliga format. Vi arbetar 
nära användarstödet. Vi har också samverkansavtal med bland annat 
Mälardalens högskola. Vi ska även ansvara för myndighetens nämnder och 
råd. Vi vill utveckla rådens arbeten och utöka formerna för samverkan. Vi ska 
också kunna stötta andra aktörer i hur man arbetar med standarder och 
riktlinjer.  

SDR: Vem ansvarar för att andra myndigheters hemsidor är tillgängliga? 

MTM: Varje myndighet ansvarar för att de egna webbsidorna är tillgängliga. 
Den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsynsansvaret för 
att lagen efterlevs. Lagen om webbtillgänglighet trädde i kraft den 1 januari 
2019. Varje myndighet ska lämna ett tillgänglighetsintyg som visar att deras 
webbsidor är tillgängliga. För nya webbplatser var stoppdatum den 23 
september i år, för äldre webbplatser är de 23 september nästa år.  

Afasiförbundet: Vi har kritiserat webbtillgänglighetsdirektivet för att det inte 
innehåller perspektiv med kognitiv tillgänglighet. Funktionsrätt Sverige och 
DigiKog har också tagit upp frågan. Vi vill vara med tidigt i processerna. 

SRF: Vi på SRF arbetar också med de här frågorna. 

MTM: Vi arbetar med användaren i fokus, ett perspektiv som ska genomsyra  
allt vi gör. Vi ser över vilka produkter och tjänster användaren behöver under 
hela sin livsresa. Vi arbetar med användarundersökningar och tillgänglig 
samhällsinformation. Kommande verksamhetsplanering ska nu utgå från 
myndighetsstrategins fyra fokusområden: Marknaden och vi, Användaren i 
Fokus, Nå ut och nå fler, MTM:s Kultur och struktur.   
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Afasiförbundet: Språkstörning är en funktionsnedsättning som är mer 
omfattande än vad många tror, antalet är fler än dem med ADHD. Vi måste 
hitta nya vägar att nå dessa grupper, bland annat via logopederna som inte 
vet vilket stöd som finns att få.  
 
NSG: Det stämmer, det ser vi också från skolans håll. 

MTM: MTM prioriterar arbetet mot förmedlarna inom bibliotek, skola, vård 
och omsorg.  

Afasiförbundet: När MTM upphandlar verksamhet måste ni tänka på att 
leverantören har rätt kunskap, de vet ofta inget om våra målgruppers behov. 

SRF: Hur ser ni till att UX-arna kan något om tillgänglighet? 
 
MTM: Vi måste kunna vara bra beställare helt enkelt och ställa de krav som 
behövs.  

6. Appen Legimus 
Maria Ohlsson 

• Statusuppdatering efter släpp av ny version och vad vi har lärt oss inför 
framtiden 

Maria Olsson är förvaltningsledare för Legimus. Hon berättar att en ny rättad 
buggversion precis har släppts.  

Androidversionen hade flera problem från början.  Det handlade bland annat 
om Googles säkerhetsuppdateringar. När det gällde versionen för IoS  
missade vi att testa den nya versionen hos personer med synnedsättning. Vi 
har lärt oss att vi måste arbeta på ett annat sätt framöver, att involvera 
användarna i ett tidigt skede.  

SRF: Man ska kunna läsa punktskrift via läsprogrammet Easy Reader och 
punktdisplay på appen. Vad vet ni om det?  

MTM: Vi samarbetar med Dolphin när det gäller läsprogrammet Easy Reader. 
Det här med punktskriftdisplay med appen ska vi höra oss för om.  

SDR: Kommer MTM att vidareutveckla appen så att den möjliggör att visa 
teckenspråk på böcker som är översatta till teckenspråk? 
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MTM: Maria Ohlsson vill återkomma kring frågan om hur man kan arbeta för 
dövas behov och uppmanar SDR att skicka ett mejl: maria.ohlsson@mtm.se 

Presentation finns bifogad. 

7. Teckenspråkig skönlitteratur 
Maria O’Donnell 

• Statusuppdatering 

2018 fick FOU-enheten på MTM ett uppdrag att på prov låta göra några 
skönlitterära titlar på teckenspråk. I uppdraget ingår också att hitta alternativa 
distributionsvägar till det sedvanliga Legimus (idag får man en DVD-skiva att låna 
hem, en teknik som blir alltmer obsolet) samt att utreda ifall myndigheten ska 
fortsätta producera teckenspråkig skönlitteratur. Pilotprojektet har nu kommit så 
långt att två titlar är under produktion. Företaget Teckenbro har upphandlats för 
detta. Deras VD Maria Norberg är också myndighetens upphandlade expertstöd i 
frågan. En arbetsgrupp på myndigheten har arbetat fram förslaget att låta göra 
”Sune och tjejhatarligan” till den första barntiteln. Vuxentiteln blir ”En 
herrgårdssägen” av Selma Lagerlöf. Hänsyn i valet av titlar har varit: bokens 
längd, tillgång till rättigheterna för boken, kön på författaren samt att böckerna 
på något sätt ska vara representativa för det som ”alla” läser eller att det ska ge 
tillgång till vårt gemensamma kulturarv.  

I instruktionen står att MTM ska främja teckenspråkig litteratur. Det nu 
pågående pilotprojektet ska också utreda förutsättningarna för att utveckla 
produktion av teckenspråkig litteratur, något som i så fall kräver en förändring av 
MTM:s instruktion. I samband med utvärderingen av det nu pågående 
pilotprojektet avser MTM att även ta upp behovet av en översyn av 
instruktionen. 

 

8. NIPI, Nordic Inclusive Publishing Initiative  
Anne Stigell 

• Ny samverkanskonferens i mars 

Det nya europeiska tillgänglighetsdirektivet ställer lagkrav på bland annat den 
kommersiella bokmarknaden att göra sina produkter och tjänster tillgängliga. De 
kommersiella aktörernas behov av ökad kunskap är ett utmärkt tillfälle för MTM 
att bedriva ett främjande arbete och stödja marknadens utvecklingsarbete. Av 
den anledningen ordnar myndigheten i samverkan med de övriga nordiska 
ländernas systermyndigheter en konferens i Malmö i mars 2020 kring ämnet 
inkluderade förlagsverksamhet. Målet är ökad samverkan och att skapa ett 
nätverk för alla intressenter inom tillgänglig läsning för att öka tillgången på 
tillgänglig information totalt.  

mailto:maria.ohlsson@mtm.se
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Presentation finns bifogad. 

Här kommer också fakta om de olika direktiven: 

Webbtillgänglighetsdirektivet 

Den 23 september 2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla 
EU-länder. Lagen omfattar webbsidor hos offentliga aktörer, ex. statliga och 
kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i kommuner och regioner. 
Lagen omfattar även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.  

Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla 
kraven på tillgänglighet i EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av 
lagen ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från 
användare, information om alternativa format och även hur eventuella klagomål 
hanteras. 

Tillgänglighetsdirektivet 

Tillgänglighetsdirektivet beslutades i EU i april 2019 och är den första EU-
lagstiftningen med tillgänglighetskrav för den privata sektorn. Det innebär att EU får 
gemensamma tillgänglighetskrav på vissa kommersiella produkter och tjänster, 
exempelvis e-böcker och e-läsare, mobiltelefoner, datorer, bankomater och 
biljettautomater, men också mobilappar, e-handel och telekommunikationer.  

Tillgänglighetsdirektivet ska implementeras i EU-ländernas lagstiftning 2022 och 
kraven börjar gälla 2025. Kraven som gäller tillgänglighet i e-böcker utgår 
övergripande från WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som anger att 
informationen ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. De mer 
specifika instruktionerna för e-böcker listar bland annat att det ska ske en 
synkronisering av text och ljud (i förekommande fall), e-boksfilerna inte får 
störa/hindra användning av assisterande teknik, e-böckerna ska innehålla metadata 
för att möjliggöra sökning efter tillgängliga e-böcker samt att DRM inte får blockera 
tillgänglighetsfunktioner. De tillgänglighetsfunktioner som finns i e-boken ska ge 
möjlighet att välja hur innehållet presenteras, exempelvis sökbart innehåll, 
navigering och möjlighet att välja layout. 

 

9. Nästa möte 
Frågan är var vi ska ha våra möten efter MTM:s omlokalisering. Malmö, 
Stockholm eller på deltagarnas hemvister? Digitala eller fysiska möten?  Mötet 
beslutar att det första mötet i vår äger rum i Malmö vilket då även inkluderar 
presentation av lokalerna.  
 
Efter mötet beslutades att nästa möte äger rum 11 februari i de nya lokalerna i 
Malmö.  

10. Övriga frågor 
 

MTM: MTM har skrivit ett remissvar på förslag till Nationell biblioteksstrategi. I 
yttrandet nämner MTM att en Nationell biblioteksstrategi bör innehålla förslag 
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på ett hållbart litterärt stöd för döva och personer med hörselnedsättning. 
(Bifogat). 

SRF: SRF har besökt kulturdepartementet. Diskussionen rörde  bland annat att 
kulturtidskrifter måste distribueras via appen Legimus, alltså på samma sätt som 
dagstidningar och LOK-tidningar. Fler tidningar måste kunna söka om att kunna 
bli taltidning! SRF har också lyft behovet av tillgänglig samhällsinformation.  

 
SDR: Vi vill hitta en lösning för hur läsombudsverksamheten kan utvecklas. För 
dem som arbetar i äldreomsorg är det tyvärr många som inte kan teckenspråk 
när det finns döva brukare. Dessutom finns det döva med språkdeprivation som 
inte har fått språkstimulans när de var små.  

  
Afasiförbundet: Talsyntesen Ylva går för fort för våra användare. När man drar ner 
tempot förstår inte våra grupper innehållet. På www.afasi.se ligger en pilot-röst som 
ska gå att lyssna på.  
MTM: Vi har anställt en person som ska arbeta med kvaliteten på talsyntesen 
specifikt. 

 

11. Avslutning 

Tillgänglighetsdirektivet, (European Accessibility Act EAA), är bifogat. 
 
 
 
 

http://www.afasi.se/
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