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Introduktion och presentation 

Presentation av ledamöterna och övriga deltagare i insynsrådets möte. 

Nuläge Malmö 

Magnus Larsson ger en kort bakgrund samt informerar om nuläge Malmö 
avseende organisation, rekrytering, inriktning mm. 

MTM i Malmö kommer att ha en platt organisation. Den nya organisationen 
innehåller fem enheter samt GD. Fyra av fem chefspositioner är tillsatta idag. De 
nya medarbetarna är anställda utifrån tillitsbaserad styrning. Det innebär ett 
förändrat synsätt, där tydliga mandat överlämnas till medarbetarna. Nya 
kompetenser har rekryterats för att möta nya utmaningar och behov, vilket har 
lett till ett kompetenslyft inom myndigheten. Övergång till Statens servicecenter 
för administrativa funktioner, vilket kommer att innebära förändrade rutiner 
och, åtminstone inledningsvis, ökade kostnader.  

Nyhetstidningen 8 Sidor: I och med flytten så blir det vissa förändringar. 
Tidningen kommer att få ett digitalt lyft, där fokus vidgas från att mestadels ligga 
på papperstidningen till att utveckla den digitala utgåvan. Tidningen kommer 
också att rekrytera en ny chefredaktör som får det övergripande ansvaret för 
tidningen.  

MTM:s förordning med instruktion 

MTM har bett om att myndighetens förordning med instruktion revideras inför 
omlokaliseringen till Malmö. (Underlag bifogas.) 

Samtal med insynsrådet utifrån ämnena. (Nyckelbegrepp ur instruktionen är 
kursiverade.) 

I den nya instruktionen lyfts MTM:s roll och funktion som kunskapscentrum, 
vilket ska genomsyra hela myndighetens verksamhet, för att säkerställa en 
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verksamhet som bygger på kunskap och evidens, samt att verksamheten ska 
präglas av begreppen universell utformning och främjande.  

Rådet lyfter att MTM har en viktig roll att fylla i sin samverkan med akademien 
och forskningen. MTM står för en långsiktighet, som akademien inte har 
möjlighet att leverera. 

Det nationella läsfrämjande uppdraget ligger på Kulturrådet, där MTM är en 
samverkanspart kring tillgänglighet. Läsfrämjande omfattar inte enbart litteratur 
utan den övergripande rätten till information.  

Vad gäller universell utformning lyfter rådet vikten av ett inkluderande synsätt 
framför ett fokus på produkter och tjänster. Design omfattar både den färdiga 
designen och designprocessen och det är lätt att fokusera på produkten i stället 
för på förhållningssättet. Universell utformning får inte jämställas med 
tillgänglighet, för då missar man att lyfta att kulturen och synsättet måste 
förändras. Målet är att skapa en tillgänglig kultur och inte bara tillgängliga 
produkter och tjänster. Likaså att skilja mellan onödiga särlösningar och 
nödvändiga särlösningar. 

Förslaget till ny skrivning avseende att MTM ska arbeta med att ta fram riktlinjer 
och vägledningar öppnar för att MTM får ett större ansvar för att samordna det 
nationella arbetet kring standarder för tillgänglighet till information. Det skapar 
också en tydlig grund för myndighetens främjande arbete med marknadens 
aktörer.  

Avseende punkten Främja och följa teknikutveckling och forskning: Rådet 
påpekar att det sällan är kunskapsproduktionen som saknas, utan att problemet 
ofta ligger i att omsätta kunskapen i implementering. Rådet lyfter också vikten av 
att initiera forskning som behövs, t.ex. via de olika forskningsråden och att fler 
perspektiv inkluderas.  

Främja teckenspråkig litteratur: För närvarande pågår två pilotprojekt om att 
producera teckenspråkig litteratur. Dessa ska utvärderas och därefter tar MTM 
ställning om ett förändrat uppdrag.   

Rådet lyfter att gruppen som använder teckenspråkig idag är en heterogen 
språkgrupp, bland annat lär sig nyanlända döva svenskt teckenspråk och inte 
svenska som nytt språk i Sverige. Det finns stort behov av uppmärksamma 
diversiteten i målgruppen och också att hålla koll på den pågående utvecklingen 
av avatarer, både från text till tecken och tal till tecken.  

Tillgänglighetsdirektivet och Nordic Inclusive Publishing Initiative (NIPI) 

Anne Stigell informerar om EU:s tillgänglighetsdirektiv European Accessability Act 
(EAA) samt om ett samarbete mellan de nordiska systerorganisationer NOTA, 
NLB, HBS och Celia för att främja marknaden i övergången från speciella 
tillgänglighetslösningars till inkluderande produkter och tjänster som utgår från 
universell utformning. 

Presentationen bifogas protokollet. 
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Tillgänglighetsdirektivet (EAA) 

EAA beslutades i april 2019, införlivas i svensk lag 2022 och ska implementeras 
fullt ut 2025. EAA är det första direktivet med tillgänglighetskrav för den privata 
sektorn, vilket är ett stort steg för tillgänglighetsfrågorna. 

I insynsrådets diskussion lyftes EAA:s påverkan på marknadens aktörer, MTM:s 
främjande arbete och egen produktion, men också bibliotekens uppdrag att 
tillhandahålla tillgänglig läsning för målgruppen. 

Insynsrådet refererade till konsekvenserna av webbtillgänglighetsdirektivet, 
exempelvis behovet av kunskap för att kunna uppfylla direktivet, men också att 
det medfört ökade kostnader för offentlig verksamhet. 

Nordic Inclusive Publishing Initiative (NIPI) 

Tanken med NIPI är att skapa ett nätverk med alla aktörer, både det offentliga 
och det privata, där ett syfte är att lyfta EAA och dess konsekvenser, samt skapa 
en plattform för gemensamma samtal. Nätverket inleds med en konferens i 
Malmö 16-17 mars 2020. 

Målet är att öka totalen av tillgänglig läsning genom att öka medvetenheten hos 
alla aktörer inom området. Norden samarbetar om detta eftersom alla nordiska 
länder ställs inför samma utveckling och dessutom är många aktörer aktiva på 
den nordiska marknaden. MTM lyfter att utgångspunkten för de nordiska 
biblioteken både är den politiska dimensionen i rätten till demokratisk 
delaktighet, men också marknadsperspektivet.  

Övrigt 

Mötet den 3 december kl. 9-12 ställs in och nästa möte hålls i Malmö den 21 
januari kl. 12-16 
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