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1. Inledning 
Magnus Larsson hälsar välkomna.  

MTM ska omlokaliseras till Malmö första januari 2020. GD fick information före 
jul, medan övriga medarbetare informerades vecka 4. Omlokaliseringen är en del 
i regeringens strategi, ett flertal myndigheter har omlokaliserats. Ledningen 
fokuserar för närvarande på att stötta medarbetarna.  

I uppdraget står det att verksamheten ska fungera effektivt och med bibehållen 
kvalitet på lång och kort sikt. En omlokalisering innebär en stor risk för 
kompetenstapp, vilket kommer att påverka verksamheten. MTM kommer att 
göra en riskanalys för att se vilka frågor och verksamheter som man behöver 
fokusera på. Målet är att förändringen ska ha minsta möjliga påverkan för 
användarna. MTM kommer att behöva stöd av Brukarrådet i detta arbetet.  

Nästa steg blir att planera omlokaliseringen. Ledningen kommer att ta in 
konsultstöd. MTM har även kontakt med andra myndigheter för att ta del av 
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deras erfarenheter. Omlokaliseringen kommer att ske inom MTM:s ram, inga 
extra medel skjuts till. 

MTM kommer att arbeta vidare med sin framtidsstrategi, men arbetet kommer 
att justeras för att anpassas till omlokaliseringsarbetet.  

FSDB: De ser risker för verksamheten och kompetensen. De organisationer som 
MTM samarbetar med har sina huvudkontor i Stockholm. Medskick om att tänka 
på tillgängligheten från början i de nya lokalerna, ex hörselslingor. Det finns stora 
digitala möjligheter att skapa tillgänglighet.  

SRF: På lång sikt kommer verksamheten att säkras. I Malmö finns det fördelar 
med närhet till aktörer inom området. Risk för en kompetenssvacka som riskerar 
att drabba användarna. SRF önskar vidare att det kunde skjutas till extra medel 
för att hantera omlokaliseringen för att minska risken för kompetenstapp.  

Afasiförbundet: Risk för att konsulter ersätter medarbetare och att det blir ett 
kompetenstapp. Konsulter har sällan den kunskap om användarna som fast 
personal bygger upp. Viktigt att MTM fortsätter arbetet med att bredda sina 
målgrupper.  

NSG: Stor oro för kompetenstappet. 

2. Föregående mötesanteckningar 
Punkter från föregående möte som följs upp på detta möte 

• Punktskrift 

• Framtidsstrategi 

• Tillgången till tillgängliga läromedel 

• Bred marknadsföring 

• Pilotstudie teckenspråkig litteratur 

3. MTM:s framtidsstrategi 
Se bifogad presentation.  

Arbetet med framtidsstrategin sker inom hela MTM. Strategin kommer att ses 
över för att anpassas till arbetet med omlokaliseringen. Målet är samma som 
tidigare, men strategin behöver gå i takt med arbetet med omlokalisering. MTM 
önskar att Brukarrådet deltar i arbetet med framtidsstrategin via Brukarrådets 
möten. 

Afasiförbundet: Deras erfarenhet visar att logopeder behöver vara med i arbetet 
med användarundersökningar för att nå deras medlemmar och för att säkra 
svaren. Viktigt att tänka olika lösningar eftersom det är svårt att hitta en lösning 
som fungerar för alla målgrupper. 

SRF: Viktigt att MTM har kontakter med marknaden.  

4. Bred marknadsföring 
Det finns nio filmer med användare och förmedlare. Alla filmer finns med 
textning och syntolkning. MTM marknadsför dem i sociala medier och tar gärna 
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emot tips på vilka kanaler filmerna bör finnas i. Filmerna får gärna spridas och 
användas av olika organisationer i deras egna kanaler.  

Alla filmerna finns på https://www.mtm.se/filmer-2017/  

Filmer som visar fler användargrupper kommer att tas fram löpande under de 
närmaste åren. En film om en användare som läser punktskrift är under arbete.  

Afasiförbundet:  Uppskattar filmerna och lyfter fram vikten av att man känner 
igen sig i den person som filmen handlar om. Syntolkning är även positivt för 
personer med afasi.  

FSDB: Har ett separat möte med MTM om informationsmöjligheter till 
målgruppen.  

NSG: Bra filmer med stor igenkänningsfaktor i och med att en filmad person även 
finns på annat marknadsföringsmaterial. Vill föra fram att det saknas broschyrer 
som barn i åldern 6–16 år kan känna igen sig i.   

SRF: bra och användbara filmer. Positivt med syntolkning.  

5. Översyn av tillgången på tillgängliga läromedel från förskola till 
högskola  
Se bifogad presentation.  

Afasiförbundet:  Beskrivningarna av funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser uppfattades som väl schematisk, bland annat saknade man det 
kognitiva området. Afasiförbundet vill även lyfta att bildstöd även behövs för 
äldre barn och unga med språkstörning. Som det är nu finns det bildstöd för 
yngre barn, därefter plockas det bort ur läromedlen. 

SPSM har fylligare beskrivningar som finns på: https://spsm.se/for-
laromedelsproducenter/behovsbeskrivningar/ 

6. Teckenspråk 
MTM beställde en pilotstudie av produktion av litteratur på teckenspråk. 
Pilotstudien bifogas protokollet.  

En lärdom var att det finns litteratur för barn och ungdomar, men saknas titlar 
för vuxna. MTM har därför som mål att göra en testproduktion av en vuxentitel. 
MTM överväger även att producera en eller några titlar för barn, men har ännu 
inte fattat ett beslut i frågan.  

MTM har under arbetet haft en dialog med målgruppen om målgruppens behov, 
bland annat via Sveriges dövas riksförbund (SDR). Målet är att fortsätta att ha 
kontakt med intresseorganisationer och andra intressenter. Det finns även 
samverkansmöjligheter med andra myndigheter, främst Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) som har erfarenhet av produktion av teckenspråkig 
litteratur.  

FSDB: Personer med dövblindhet har speciella behov av teckenspråk, något som 
SDR och Anne-Maj har kunskap om.  

NSG: Önskar att MTM ska prioritera barn- och ungdomsutgivningen. Det finns 
titlar för den målgruppen men det finns önskemål om ett större utbud.  

https://www.mtm.se/filmer-2017/
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7. Punktskrift 
MTM har undersökt sin punktskriftsproduktion i syfte att förbättra kvaliteten. 
Det finns två moment som har stor påverkan på punktskriftens kvalitet: internt 
arbete med det digitala underlaget samt själva trycket på papper. 

MTM har besökt alla producenter för att ta reda på hur de arbetar med 
produktion och kvalitetssäkring. Producenterna har rutiner för att säkra 
kvaliteten, till exempel kontrollerar de punkttrycket minst två gånger per dag. 
Om fel ändå uppstår skickas en ny punktskriftsbok ut. Producenterna har uttryckt 
önskemål om att få återkoppling från användarna.  

MTM har identifierat tre interna orsaker till bristande kvalitet: intern skanning, 
extern konvertering samt otillräcklig intern kvalitetssäkring. MTM kommer att 
arbeta vidare för att förbättra dessa moment.  

MTM kontaktar även studenter som läser punktskrift och meddelar att titeln är 
klar att låna i Legimus samt ber dem återkoppla till MTM om de har synpunkter 
på MTM:s tryckta punktskrift. 

MTM kommer under våren 2018 att göra en stor användarundersökning om 
punktskriftsläsande, huvudsakligen som djupintervjuer via telefon. 
Förhoppningen är att få resultatet innan sommaren.  

SRF: Föreslår att det i varje bok finns ett slutblad med information om tryckeri 
samt kontaktuppgifter till producenten så att läsaren kan ta kontakt och ge 
återkoppling. Viktigt att slutbladet är konsekvent placerat så att det är enkelt att 
hitta för användaren.  

FSDB: Det är viktig att vara tydlig om man intervjuar personer med dövblindhet. 
FSDB erbjuder sig att meddela sina medlemmar inför den kommande 
undersökningen.  

8. Övriga frågor 

Tips om föreläsare 
MTM önskar få tips om föreläsare som kan föreläsa på en dag med perspektivet 
”Användaren i fokus”.  

Tips från Brukarrådet:  

• Nationellt kunskapscenter för dövblindhet 
• SRF kan ta fram namn om MTM så önskar 
• Afasiförbundet: Karin Zätterman. Är användare och föreläsare. Bor i 

Jönköping.  

PTS 
Afasiförbundet: PTS har en innovationstävling om ny teknik. Afasiförbundet är 
kritiskt till att PTS/tävlingen ofta har företagsperspektiv, inte ett 
användarperspektiv och uppmanar MTM att driva användarperspektivet i sina 
kontakter med PTS. Afasiförbundets anser att PTS inte kontrollerar huruvida de 
sökande teknikföretagen verkligen har gjort sina innovationer i samarbete med 
användarorganisationer, något som SRF instämmer i.  
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MTM har lyft vikten av användarfokus i sina tidigare möten med PTS och 
kommer även att fortsätta arbeta för användarnas perspektiv.  

Kommande möten 
Brukarrådets har inbokade möten den 17 maj samt den 4 oktober.  

MTM bad om synpunkter på dagens möte, eftersom man testat nya mötestider. 
Synpunkter som framfördes:  

SRF: är positiv till dagens mötestid. Att starta med en gemensam lunch var 
tidseffektivt.  

Afasiförbundet: anser att mötets form bör anpassas efter mötets punkter. 
Dagen passade väl för dagens agenda. Om det däremot sker en workshop på 
mötet behövs längre tid. Man uppskattar även att dagen har ett tema, eftersom 
det gör det enkelt att lyfta övriga och kringliggande frågor inom temat.  

NSG: Tyckte att dagens möte var tidseffektivt utan att vara stressat. Positivt att 
det finns möjlighet att ta upp spontana punkter. 

FSDB:  Uppskattar formen för dagens möte. Instämmer i att det gör det enkelt 
att ta upp spontana frågor. Uppskattar att få ett (1) mejl med alla dokument 
samlade inför mötet.   

9. Avslutning 
Magnus tackar för allas medverkan och avslutar mötet.  
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