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Protokoll för referensgrupp för universitet och högskolor  
Datum: 2018-05-07  
Tid: 10.30 - 15.30  
Lokal: Översikten, MTM  
Sekreterare: Clara Lindström  
 
Närvarande: Kristina Asker, Claes Dahlqvist, Annamia Eborn, Ann-Helen Erliksson, 
Monica Svalfors, Pia Hasselrot, Jesper Larsen, Clara Lindström och Kristina Passad.  

1  Välkomna  
Pia hälsar välkommen och informerar om en ändring i dagordningen. Punkten ”Att 
arbeta med ny policy kring bildbeskrivningar” flyttas fram, då Jesper måste avvika 
vid lunch.  

2  Föregående protokoll  
Sedan i höstas ser rutinerna för delleverans annorlunda ut. En första delleverans 
skickas numera alltid ut till alla beställare. För att få ytterligare leveranser måste 
studenten svara på mejlet. Svarsfrekvensen har varit låg och vid årsskiftet skickade 
MTM ut ett extra informationsmejl och kompletterande delleveranser till 
studenterna. MTM fortsätter att se över rutinerna och i höstens upphandling av 
talboksproduktion är detta en av frågorna som kommer att vara i fokus.  
 
Funktionen flytt av låntagare via legimus.se är nu införd. Ingen på mötet har några 
synpunkter på detta – det verkar fungera bra.  
 
Eventuellt nya riktlinjer för e-text – riktlinjerna är ändrade nu.  
 
SPSM-översynen är klar och levererad. Vi får se hur det kommer att arbetas vidare 
med denna. Eventuellt kommer det att ske först när MTM är på plats i Malmö.  
 
Marie Ivarsson informerade om en DO-anmälning som har inkommit angående 
punktskriftskvaliteten. Vi har inte hört något mer om vad denna ledde till, mer än att 
anmälningar av detta slag ofta tar lång tid att hantera. Anmälningen har dock lett till 
att MTM sett över sina rutiner – mer om det under punkten laget runt.  
 
Claes Dahlqvist tog upp remissen angående § 12 Högskolelagen och en breddad 
rekrytering på högskolorna. Regeringen har backat på denna punkt och ändringen 
ligger just nu på is. MTM var inte tillfrågade att svara på remissen.  
 
På referensgruppsmötet i april 2017 framkom önskemål om att MTM skulle ta fram 
affischer som högskolorna kunde skylta med. Detta kommer på grund av 
omlokaliseringen att pausas. Detsamma gäller önskemålet om utökad information 
om tekniska hjälpmedel på legimus.se.  
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3  Arbete med ny policy kring bildbeskrivningar  
Jesper Larsen berättar om MTM:s arbete med bildbeskrivningar. Alla MTM:s 
talböcker görs i dagsläget med bildbeskrivningar. När det gäller vissa 
naturvetenskapliga böcker kan bildbeskrivningarna bli oerhört komplexa och 
omfattande. De allra flesta studenter har inte behov av bildbeskrivningar och mycket 
av arbetet görs därför i onödan. Med anledning av detta har MTM under hösten läst 
in 10-20 böcker utan bildbeskrivningar. Det har varit böcker inom ämnena kemi, 
biologi, fysik och matematik som har innehållit många svåra bilder. I talböckerna har 
det tydligt informerats om att studenten kan vända sig till MTM om hen har behov 
av bildbeskrivningar. Inga förfrågningar om komplettering har tillkommit. MTM har 
även kontaktat studenterna som beställt boken för att dubbelkolla så att studenten 
inte behövt bildbeskrivningar, men ingen har nappat på det. MTM kommer som en 
följd av detta fortsätta att arbeta på det här sättet. Ett formellt beslut kommer att 
tas före hösten då ny upphandling av talböcker ska genomföras.  
 
Jesper undrar om någon av mötesdeltagarna fått några reaktioner på detta? Nej, 
ingen av har hört någon som saknar bildbeskrivningarna, och upplever det snarast 
som att studenterna kommer att se det som positivt.  
 
Jesper informerar om att MTM håller på att göra en genomgång av fotnoter också. I 
dagsläget går det endast att hoppa över dessa vid läsning i Easyreader. Antagligen 
kommer funktionen att försvinna, och läsaren kommer att behöva navigera till 
fotnotstexten. Fotnoterna kommer aldrig att plockas bort helt, men däremot 
eventuellt placeras på ett annat ställe – till exempel i slutet av varje kapitel. Långa 
referenser inom parenteser är svåra att göra överhoppningsbara.  
 
Jesper tar gärna emot önskemål och synpunkter angående talboksproduktion och 
funktionalitet inför höstens upphandling. Det går bra att mejla direkt till 
jesper.larsen@mtm.se innan september. Talboksupphandlingen ska bli så robust 
som möjligt inför Malmö, men för leverantören spelar det ju egentligen ingen roll 
var MTM sitter. Kvaliteten på talböckerna kommer således att bli densamma.  

4  Laget runt  
Pia – berättar om MTM:s nya pris Läsguldet, som ersätter MTM tidigare pris Amy-
priset och Bästa lättlästa bibliotek. Priset är till för att uppmärksamma personer, 
organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för 
personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga att läsa på sina villkor. 
Det kan exempelvis vara någon som jobbar med läsprojekt, stöttar dem som är nya i 
svenska språket genom lättläst litteratur eller inspirerar till läsning av talböcker och 
punktskrift”. Prissumman är 25 000 kr. Målgruppen är således något breddad 
jämfört med MTM:s två tidigare pris och fokus ligger på läsningen.  
 
Readhear Macs svenska återförsäljare Dolphin kommer att sluta sälja programmet 
vid årsskiftet. Det har inte uppdaterats på länge och fungerar inte som det ska med 
de nyaste iOS-uppdateringarna. MTM kommer att köpa upp så att det finns licenser 
till de studenter som behöver det under 2018, men funderar samtidigt på en mer 
permanent lösning. Tyvärr finns det inget program som är tillräckligt bra på 
marknaden. Återkommer med mer information när vi vet mer. 3 (8)  
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Claes – det rullar på som vanligt. Tycker att nyinläsningarna tenderar att minska, 
men att lånen snarare ökar. Eventuellt kan det fortfarande vara effekterna efter 
Klart till kursstart, men fler verkar även i högre utsträckning använda sig av egna 
lösningar, som till exempel Macs inbyggda talsyntes eller Claroread som HKS 
erbjuder. Numera finns också ett tillägg till Claroread – ett stavningsprogram som 
heter Clarostava. Stor fördel att det går att ladda ned allt på en gång.  
 
Jesper – mycket upphandling och bildbeskrivning. Jobbar på att det inte ska vara 
några störningar i produktionen, återkommer med det senare i dagordningen.  
 
Monica – jobbar för tillfället mycket med GDPR och NAIS. Det dyker ständigt upp 
frågor om det ena och andra. Den största ändringen inne i Nais-systemet är att 
sökfunktionen på funktionsnedsättning tagits bort, då det enligt GDPR inte får finnas 
sökord på funktionsnedsättning. Tidigare kunde samordnaren filtrera fram alla 
studenter med en viss (primär) funktionsnedsättning, men den är alltså borttagen. 
Enligt såväl PUL som GDPR ska studentprofilerna i Nais tas bort när besked och/eller 
rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd har slutat gälla, och den årliga 
statistiken över kända studentantal är lämnad från lärosätena till Stockholms 
universitet, som har som uppgift att sammanställa den årligen. Ärendena i Nais 
”temporära arkiv” kommer med hänsyn till bland annat diskrimineringslagen att 
sparas där i två år. Därefter kan den vid lärosätet utsedda arkivuttagaren (arkivarie) 
ta hem alla avslutade ärenden - dvs de handlingar i ärendena som ska sparas och 
arkiveras - till sitt lärosätes e-arkiv.  
 
Antalet studenter med funktionsnedsättning ökade stort under 2017, med cirka 
2000 personer. Nu finns det runt 15 000 studenter med funktionsnedsättning som 
meddelat sig med en samordnare vid U/H. De grupper som ökade mest procentuellt, 
dvs i relation till förra årets antal, var studenter med nedsättning av syn-, hörsel- och 
rörlighet, men också gruppen med psykisk ohälsa. NPF och dyslexi har stannat av lite 
grann. Antalet studenter med dyslexi och olika neuropsykiatriska variationer 
utgjorde 74 procent av studentantalet i sin helhet.  
 
Ann-Helen – det rullar på. Biblioteket har påbörjat internutbildning för personalen 
om olika diagnoser för att öka kunskapen för att på så vis kunna bemöta studenterna 
rätt och ge dem bättre stöd. Tanken är att bjuda in olika föreläsare med kompetens 
inom olika diagnoser. Håller även på att förbättrar informationen om hur 
stödprogrammen fungerar till studenterna – det kommer att göras filmer och en 
FAQ. Upplever inte att det har blivit färre nyproduktionsbeställningar, snarare att 
det är rätt mycket.  
 
Annamia – gruppen med behov av tillgängliga medier ökar även på KI. Särskilt har de 
som behöver lånedatorer för tenta ökat markant. Däremot är det inte så mycket 
beställningar av nyproduktion och inte heller något större intresse för talsyntes. 
Studenterna behöver få kursböckerna upplästa, men klarar av det andra på egen 
hand.  
 
Flera i gruppen har märkt e-böckerna blir mindre och mindre tillgängliga i takt med 
att plattformar och leverantörer byts ut. Ibland går det inte att göra något alls med 
boken, inte ens förstora texten. Tidigare hänvisade MTM ibland till e-boken som ett 
alternativ till talbok, men inte nu längre.  
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Vissa utbildningar har bytt obligatorisk kurslitteratur mot rekommenderad 
kurslitteratur. I de fall studenten har en lista med rekommenderad kurslitteratur ska 
ett urval göras tillsammans med kursansvarig.  
 
Clara informerar om nya riktlinjer angående e-text. Numera får även studenter med 
synnedsättning som är i behov av en text att förstora beställa e-text i de fall där det 
inte finns en talbok med text. DO-anmälan i somras ledde till en 
kvalitetsundersökning bland punktskriftsläsarna. Denna ledde i sin tur till att MTM 
nu funderar över hur servicenivån till punktskriftsstudenterna ska se ut. Återkommer 
när det finns mer information om detta.  
 
MTM har beslutat att tillgängliggöra litteratur som krävs för att klara 
antagningstestet till kompletterande utbildning för personer med utländsk examen. 
Litteratur av detta slags jämställs med basårsutbildningen.  
 
Kristina A berättar att det för många studenter inte är läsandet som är problemet, 
utan snarare skrivandet. Antalet studenter med dyslexi minskar inte, men vissa har 
hittat andra tekniker än att läsa talböcker. Tidigare när det inte fanns 
campuslicenscer på vissa program kom flera studenter till språkverkstaden för att få 
hjälp. Idag har de mindre behov av hjälp med program. Många har lärt sig redan i 
grundskolan och de har ofta egna talsynteser.  
 
UU har en ny och mycket uppskattad tentasal för studenter med särskilda behov. I 
den finns bra IT-stöd med många program. Flera samordnare har hört av sig för 
studiebesök, men salen är alltid fullbokad. Istället ska därför en film som visar upp 
salen spelas in. Det var inget systematiskt arbete som låg bakom den nya salen, utan 
bara tur att det råkade finnas en passande lokal ledig. UU har gjort fem filmer om 
hur det är att plugga med dyslexi. Dessa finns på Youtube och det går bra att sprida 
dem.  
 
GDPR aktuellt även i språkverkstaden. Uppgifterna måste finnas kvar ett tag. Ett av 
problemen är mejl. Hur ska det sparas? Hur ska studenten få veta vad som händer 
med uppgifterna osv. Tidsbokningen kommer att bli krångligare. Inte helt lätt, men 
ska vara löst till den 25 maj.  
 
Universitetet har styrt upp det lite bättre med litteraturlistorna. Har blivit mycket 
bättre, bestäms numera redan i maj på ett styrelsemöte. Har tagit fram rutiner och 
en årscykel. Studentkåren har krävt det. Mycket av kurslitteraturen är i form av 
artiklar som läggs upp på studentportalen, funkar bättre och bättre.  
 
Kristina P informerar om MTM:s arbete med GDPR samt en ny proposition gällande 
upphovsrättslagen som ska gälla från och med den 12 oktober. Ändringen går i 
korthet ut på att det ska bli lättare att utväxla tillgängliga medier över 
nationsgränserna.  
 
Kerstin Ekman har gått i pension. Kompetensöverföringen var planerad sedan långt 
tillbaka och allt gick bra, men sen kom det här med omlokaliseringen. Spretigt just 
nu. Återkommer till omlokaliseringen.  
 
Rent allmänt upplever mötets deltagare att studenter med läsnedsättning numera 
upptäcks tidigare. En undersökning som gjordes av MTM för ungefär 10 år sedan 
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visade att cirka 80 % av studenterna fick sin diagnos på högskolan. Idag verkar 
siffrorna vara omvända och de som får sin diagnos sent är ofta äldre eller nyanlända.  

5  Förändringsarbete inom MTM  
På MTM pågår flera arbeten som påverkar MTM:s framtid, bland annat arbete med 
en framtidsstrategi och arbetet med omlokaliseringen till Malmö 1 januari 2010.  
Samtal kring hur detta kan påverka studenter och personal på högskolan.  
 
Framtidsstrategin pågår parallellt med omlokaliseringen. Viktiga aktiviteter just nu:  
 

• Användaren i fokus – efter sommaren ska SCB genomföra en 
målgruppsundersökning där läsvanor ska kartläggas. En genomgång av 
myndighetens produkter och tjänster genomförs just nu. Så småningom ska 
det tas beslut om alla dessa ska med till Malmö eller om några ska 
avvecklas/utvecklas.  

• Marknaden och vi – en kartläggning av marknadens aktörer pågår. MTM vill 
bli mer som SPSM, det vill säga främjande. MTM ska fortfarande producera 
det som behövs, men inte göra sådant som redan finns. 
Tillgänglighetsbegreppet är brett – bildbeskrivningar, möjligheten till att låna 
boken etc.  

• Nå ut och nå fler – säkerställa att informationen når ut även under 
omlokaliseringsprocessen (just nu pågår arbete med att säkra så att arbetet 
kan fortgå under omlokaliseringen.)  

 
I januari fick MTM det omskakande beskedet om att myndigheten ska utlokaliseras 
till Malmö. Flytten ska vara genomfört senast 2019-12-31. De i personalen som inte 
vill flytta med till Malmö kommer att få behålla sin anställning i Stockholm fram till 
dess och verksamheten ska i möjligaste mån fortsätta som vanligt. Tidningen 8 sidor 
ska utredas separat – ska den tillhöra MTM? MTM har tittat på hur andra 
myndigheter har löst detta och upptäckt två framgångsfaktorer. Det viktigaste har 
varit att vissa delar av ledningen har följt med hela vägen fram. GD och vice GD har 
sagt att de ska följa med. Den andra viktiga aspekten är kompetensöverföring. För 
att säkerställa att denna kan genomföras måste vissa positioner att 
dubbelbemannas. På produktionsavdelningen ryms mycket av arbetet inom 
produktionsprocessen NYPON som är noggrant dokumenterad med instruktioner.  
 
Rent statistisk brukar endast en liten procentandel av en myndighets anställda följa 
med vid en omlokalisering, och det verkar bli ungefär likadant i fallet MTM. Under 
resten av 2018 kommer verksamheten att pågå ungefär som vanligt, medan det 
under 2019 kommer att bli fokus på den nya organisationen i Malmö. Vad är det för 
verksamhet som ska byggas upp där? Svårt att nyanställa innan MTM vet vilka 
kompetenser som kommer att behövas i Malmö.  
 
När det gäller produktionsbesluten (alltså handläggning av studentbeställningar av 
kurslitteratur) är det myndighetsutövning som inte kan outsourcas. Genom hela 
omlokaliseringsprocessen kommer det att finnas någon på plats som har hand om 
detta. Det kan också vara bra för högskolorna att veta att Legimus och svarstjänsten 
är högsta prioritet. Det som högskolorna kommer att märka är att det inte kommer 
att planeras in några studiedagar och inga nya filmer kommer att spelas in, plus att 
handläggning av specialfall kan komma att ta längre tid.  
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Vad kan MTM göra för att högskolorna ska känna sig trygga i detta, undrar Pia?  
 
Monica – har alltid varit bra att ha en personlig kontakt hos MTM. Vore bra om det 
kunde fungera så även fortsättningsvis. Som samordnande handläggare av 
Stockholms universitets åtagande ”de nationella medlen” kan Monica samla ihop 
frågor/synpunkter från samordnarna så att det inte blir jobbigt för den här 
personen.  
 
Information/FAQ på hemsidan om vad som händer. Lagom mycket, behöver inte gå 
in på detaljer.  
 
Kanske någon form av funktionsadress som inte är personberoende?  
 
Produktionen är viktig att upprätthålla, men biblioteken och förmedlarna ska också 
kunna känna sig trygga med att legimus och beställningsformulären fungerar.  

6  GDPR och MTM:s samarbete med högskolebibliotek  
MTM håller på att ta fram en lösning för att reglera samarbetet mellan MTM och 
biblioteken gällande personuppgiftshanteringen i Legimus. Samtal om förslaget som 
finns i Bilaga 1.  
En jurist har kopplats in och konstaterat att ett biträdesavtal inte är aktuellt i detta 
läge. Förslaget är istället ett sekretessavtal mellan MTM och registrerare. 
Mötesdeltagarna tycker att det verkar vara en vettig lösning.  
 
Men även bibliotekskontot kan komma åt kontaktuppgifter i Legimus och därför 
måste även dessa styras upp. MTM:s förslag är att MTM tar reda på vem som är 
ansvarig och får använda kontot. Endast personer som har registrerarkonto eller har 
skrivit på ett sekretessavtal får göra litteraturbeställningar via bibliotekskontot.  
 
Någon på ledningsnivå på respektive högskola måste se till att endast berättigade 
personer använder bibliotekskontot. Egentligen är det inte så krångligt för 
biblioteken, det gäller bara att skaffa nytt registrerarkonto. Deltagarna tipsar om att 
kontakta överbibliotekarien. De borde veta vem/vilka som ska kopplas in.  
 
Avtalen ska vara skriftliga.  
 
Kommentar tillagt efter mötet av Pia Hasselrot: Efter mötet har MTM fortsatt 
arbetet med GDPR i samarbete med vår jurist. Juristen har konstaterat att 
bibliotekslagen har omfattande och tillräckliga skrivelser om sekretess för att täcka 
kraven för GDPR. Det innebär att det förslag som MTM presenterade under punkt 6 
inte kommer att genomföras eftersom det inte behövs ytterligare försäkringar av 
bibliotekspersonal eller högskolebibliotek. Istället hänvisar MTM till bibliotekslagen.  

7  Förslag och beställningar av nya titlar  
Antalet förslag och beställningar sjönk under 2017. Samtal om vad som kan ha 
orsakat minskningen. MTM har infört ett nytt formulär för beställningar och förslag.  
 
Utvärdering av formuläret.  
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Upplevelsen om att det är färre beställningar stämmer. Kristina visar en bild med 
statistik från de senaste tre åren, 2016-2018.  
 
Vi vet inte vad detta beror på. Claes tror att det kan vara så att mycket av 
litteraturen redan finns inläst. Vanligtvis händer det inte så mycket med kurslistorna 
mellan åren. Nytt formulär bra för vår del.  
 
Kan det vara så att studenterna håller till godo med den litteratur som finns, undrar 
Pia? Ingen aning säger representanterna. Det de vet är att antalet som vill ha 
talböcker ökar, medan beställningarna minskar. Kristina A berättar att lärarna ibland 
lägger till inlämningsuppgifter efter hand, vilket leder till att studenterna behöver 
tillgång till litteraturen omgående. I de fallen är inte en nyinläsning av en talbok 
något de hinner vänta på, utan de hittar istället något annat att läsa.  
 
Användandet av artiklar ökar mycket, intygar alla mötesdeltagare. Det har flera 
anledningar. En anledning är att det anses höja kvaliteten på utbildningen. En annan 
att det inom vissa ämnen i princip bara publiceras artiklar. Antalet fysiska exemplar 
på biblioteken minskar på många håll (men inte alla!) och vissa bibliotek har knappt 
några tryckta böcker kvar.  
 
Ett antal synpunkter fanns på det nya formuläret:  

• Personnummer går inte att klistra in – måste skrivas in varje gång.  
• Lägg in en snabbare länk till beställningsformuläret.  
• Clara tar med synpunkterna till MTM:s IT-bibliotekarie.  

8  Handledning för högskolebibliotek  
Presentation av arbetet med att ta fram en handledning för högskolebibliotek.  
Presentation av MTM:s arbete med en ny policy för bildbeskrivningar.  
 
Pia sammanställer all information i en handledning. Liknande den som finns på 
legimus, men samlat i ett dokument. Beskriver tankarna bakom regelverk och policy 
lite tydligare och mer djupgående.  
 
Utkastet planeras vara färdigt i juni, och Pia skickar gärna ut det för påseende.  

9  Övrigt  
Referensgruppsmöte till hösten bokas inte nu, vi vet inte om det kommer att finnas 
någon person på plats. Det är dock viktigt att behålla referensgruppen – förslagsvis 
via mejl. Monica erbjuder sig att skicka vidare de frågor som berör samordnarna till 
den nationella referensgruppen för ”de nationella medlen”. Om det ska ske via mejl 
är det dock bra om det ges en tydlig deadline då respons senast ska vara inlämnad.  
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