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1. Inledning 

Magnus Larsson hälsar välkommen. Presentationsrunda. 

2. Föregående protokoll  

www.mtm.se/forskning-och-samverkan/brukarrad/ 
Helena Kettner Rudberg 

Dyslexiförbundet: I föregående protokoll sid. 5 står det ”Dyslexiförbundet FMLS: 
Läsningen minskar generellt i samhället. Förbundet har goda erfarenheter av att 
samla elever som inte använder Legimus i grupper och gemensamt lyssna på 
ljudböcker och annat inläst material. Efter denna introduktion är det många som 
väljer att gå vidare och skaffa Legimus-konto. Även här är erfarenheten att 
uppföljning och återkoppling är viktiga.”  

I citerad text är ”skaffa” fel ord. Eleverna har redan Legimus-konto och börjar 
använda Legimus efter introduktionen. 

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

Magnus Larsson 

Myndighetens uppbyggnad: Målbild och strategi 

Omlokalisering kommer att vara en stående punkt på dagordningen några år 
framöver. Enligt regeringsbeslut 25 januari 2018 ska MTM vara på plats i Malmö 
1 januari 2020. 

Myndighetens arbete med en framtidsstrategi drog igång före 
omlokaliseringsbeslutet men i och med omlokaliseringen blev framtidsstrategin 
vägen till en ny, omlokaliserad organisation. De fyra områdena i strategin, 
Användarna i fokus, Marknaden och vi, Nå ut och nå fler och MTM:s kultur och 
struktur, ger fokus åt vägen dit. 

Målbilden för MTM i Malmö: 

• Myndigheten är fysiskt inrättad i Malmö, med medarbetare som arbetar 
där.  

• Verksamheten har användaren i fokus och utgår från MTM:s nya 
strategiska inriktning: Med ledande kunskap och användaren i fokus 
främjar vi tillgänglig läsning i samhället. 

• MTM går från att vara en produktionsmyndighet till att vara en 
kunskapsmyndighet. Unik produktion som inte finns på marknaden 
kommer att ligga kvar hos myndigheten. 

• MTM är en modern och innovativ myndighet med en genomtänkt balans 
mellan egen personal och externa tjänster. 

• De fördelar och möjligheter som den digitala utvecklingen för med sig 
tillvaratas på ett effektivt sätt. 

Förändringsarbetet 

MTM arbetar utifrån tre fokus: Fokus Stockholm handlar om här och nu, att 
kartlägga kritisk verksamhet och att säkra trygghet för Stockholmsmedarbetarna. 
Fokus övergång handlar om proaktiv kompetensplanering och dokumentation av 
roller och arbetsuppgifter så att vi kan upprätthålla verksamheten. Fokus Malmö 
handlar om att bygga en bra och attraktiv arbetsplats för nya arbetare och att 
locka rätt kompetens. 

När det gäller att identifiera kritisk verksamhet och kompetens har vi ringat in 
följande områden: 

• Legimus 

• Produktion av talböcker, punktskriftsböcker samt e-textböcker 

• Taltidningstjänsten inklusive taltidningsstödet 

• Svarstjänsten  

• Förvaltning av tekniska plattformar 

• Grundläggande myndighetsfunktioner 

Det är en utmaning att säkra/hitta specialkompetens, exempelvis 
specialpedagoger, språkteknologer, viss teknisk expertis och systemutveckling 
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inom specialområden. I flera fall är det erfarenhet som har tagit många år att 
bygga upp på myndigheten och som bara finns här. 

Under en övergångsperiod kommer vi eventuellt få lov att dra ner antalet titlar 
talböcker, punktskriftsböcker som vi producerar. Fokus vad gäller tekniska 
plattformar kommer att ligga på förvaltning. Utveckling är inte prioriterat under 
övergångsperioden. 

Grundläggande myndighetsfunktioner som HR och administration är nödvändiga 
för att kunna följa grundläggande regelverk, löpande verksamhet och hantera 
personalomsättning och liknande under omlokaliseringen. 

MTM arbetar löpande för att möta sina medarbetare:  

• Principiella besked till medarbetarna: 
- Det finns arbete och arbetsplats i Stockholm till den 31 december 2019. 
- Alla är viktiga och vi vill att ni är kvar så länge som möjligt. 
- Vi vill att ni ska följa med till Malmö och för en förutsättningslös dialog 
om intresset för att följa med temporärt eller permanent till Malmö. 

• Löpande information och kommunikation via intranätet, personalmöten 
och nyhetsbrev.  

• Personalfrämjande aktiviteter som trivselaktiviteter, utökad friskvård, 
kontakt med Trygghetsstiftelsen. Från 2019 kommer vi att arbeta med 
aktiviteter för stöd till ny försörjning. 

• Särskilt stöd till chefer som hamnar i en dubbel situation där de själva 
måste hantera omlokaliseringen och samtidigt stötta sina medarbetare. 

Omlokaliseringen leder till en stor personalrörlighet. Hittills har cirka 25% av 
personalen slutat. Det ställer stora krav på kompetensöverlämning och 
vakanshantering. Tillfälliga förstärkningar i form av konsulter och tillfälligt 
anställda är nödvändigt under övergångsperioden. 

För att säkra verksamheten i Malmö har vi redan börjat att proaktivt rekrytera 
dit. Överlag har det varit ett gott resultat av sökanden och de första 
rekryteringarna är klara. Från 1 september har MTM ett preliminärt kontor i 
Malmö för 35 personer på Djäknegatan 16. Lokalen blir en brygga till en 
permanent lokal. Som platsansvarig i Malmö har vi anlitat Bitte Kronqvist som 
ser till att alla nyanställda får ett gott mottagande. Vill ni besöka lokalerna i 
Malmö är ni välkomna. 

Publik service-utredningen av den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor är klar. Vissa 
menar att det är olämpligt att ha en oberoende tidning inom en myndighet. 
Utredningen har dock kommit fram till att tidningen inte bör vara inom public 
service just eftersom det är en tidning. Vi planerar därför för att tidningen följer 
med till Malmö. 

MTM kommer att få en ny organisation i Malmö. Organisationen ska vara klar 
senare i höst. En sak som redan är klar är att det blir en mindre hierarkisk 
struktur än idag. 

Sammanfattningsvis har det varit en turbulent vår som varit påfrestande och svår 
för många medarbetare. Vi försöker dock göra det bästa för organisation. Det 
känns som att förändringsarbetet kan leda till en bättre myndighet i framtiden. 
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Det är vår ambition. I dagsläget löper verksamheten på och producerar och 
levererar i god nivå. Marginalerna är dock små. 

Afasiförbundet: Hur tillvaratar MTM den kunskap som finns kring våra grupper 
vid upphandlingar och anlitande av konsulter? Stor risk att upphandlingarna blir 
fel och då fastnar man i dåliga avtal som till exempel leder till 
användarundersökningar där många exkluderas. Då hamnar vi i en roll där vi 
klagar istället för att, som vi vill, bidra till en positiv utveckling. Dåliga avtal, 
metoder och underlag leder till att våra grupper inte kommer med i MTM:s 
underlag och arbete.   

MTM svarar: Vi vill få med oss Brukarrådets synpunkter innan viktiga beslut tas. 
Vi tar synpunkterna på allvar och diskuterar dem i ledningsgruppen (LG). Vi 
tappar medarbetare i detta läge och fokuserar på strategier för bra 
överlämningar internt för att kunna göra bra arbete externt. Vi måste fokusera 
på att hämta kunskap internt och i uppbyggda grupperingar som till exempel 
Brukarrådet. 

Myndigheten har påbörjat ett arbete för att säkra att alla enheter och 
medarbetare bygger verksamhet utifrån användarna. Stora steg har tagits men 
saker tar tid i en myndighet. Vi måste arbeta in det metodiskt i hela 
myndigheten. Det är en lite längre resa för hela organisationen men den är 
påbörjad. 

SRF: Vi har farhågor för kompetenstapp. Därför känns det bra att MTM säger att 
”Vi ska inte flytta myndigheten utan vi ska utveckla myndigheten i Malmö.” Se till 
att spetsa till myndigheten ytterligare vid omlokaliseringen så det blir en positiv 
utveckling. 

4. MTM:s framtidsstrategi  

Användarundersökning vuxna punktskriftsanvändare 2018, Björn Westling 

Se bifogad presentation och användarundersökning. 
https://www.mtm.se/contentassets/b513be8acf1d4a7ab761b3482ffa28e6/2018-05-
15_rapport_anvandarundersokning_mtm_punktskrift_slutversion_utan_bilaga.doc 

SRF: kortskrift är bra för att få upp läshastigheten. Traditionellt måste man välja 
kortskrift eller inte. Utvecklad digital teknik borde möjliggöra att användaren kan 
välja mellan kortskrift och fullskrift. Kortskrift är nödvändig för hastigheten men 
svår för ovana läsare och nysvenskar som inte kan våra förkortningar. Med print 
on demand borde användaren kunna välja. 

MTM svarar: Med digital teknik borde vi kunna erbjuda individuella val utan 
alltför stora kostnader, men det är inte något vi kan göra idag. Det kräver 
nyutveckling av våra system. 

SRF: EU har ratificerat Marrakechavtalet som innebär att bland annat punktskrift 
fritt får passera nationsgränser. Det finns dock många individuella 
kortskriftssystem på olika språk som är omöjliga att kunna. Det gör att de 
böckerna ändå inte blir tillgängliga för särskilt många. 

SRF: Ska man se över svensk standard för åttapunktskrift för displayer? 

MTM svarar: Ja, det ska man. 

https://www.mtm.se/contentassets/b513be8acf1d4a7ab761b3482ffa28e6/2018-05-15_rapport_anvandarundersokning_mtm_punktskrift_slutversion_utan_bilaga.doc
https://www.mtm.se/contentassets/b513be8acf1d4a7ab761b3482ffa28e6/2018-05-15_rapport_anvandarundersokning_mtm_punktskrift_slutversion_utan_bilaga.doc
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SRF: Det är väldigt viktigt att SPSM och MTM går hand i hand i dessa frågor och 
drar nytta av varandra i utvecklingen av punktskrift.  

MTM svarar: Vi håller helt med och MTM:s och SPSM:s generaldirektörer 
diskuterar hur vi tar punktskriften vidare tillsammans. 

Målgruppsundersökning SCB, Maria O’Donnell 

I MTM:s externa kommunikation finns det behov av att kunna förmedla hur 
många som behöver tillgängliga medier. Vi på myndigheten vet hur diversifierad 
målgruppen är och att behovet är stort, men vi behöver kunna kommunicera till 
de som inte vet och då är en konkret siffra till stor hjälp. 

Nu går vi tillsammans med SCB ut brett i samhället för att se hur många som 
uppfattar att de har olika problem med sin läsning. Vi hoppas att undersökningen 
också ska leda till att vi får större kunskap om olika behov hos allmänheten. 

Undersökningen är precis avslutad och 26 oktober får vi de sammanställda 
svaren som dessutom går att korstabulera på olika sätt. 

SCB-undersökningen är en nollmätning. Det är första gången vi gör en sådan 
målgruppsundersökning. Vi vet att den inte ger en heltäckande bild men det är 
ytterligare en pusselbit om hur många som har lässvårigheter. Andra 
undersökningar vi använder oss av är PIAAC, SOM-undersökningen och IALS. Den 
sistnämnda börjar vara inaktuell men det är den som Centrum för lättläst 
använde sig av. Enligt den behöver 25% lättläst. 

Ett problem är att målgruppen kan ha svårighet att svara SCB-undersökningen. 
För att öka tillgängligheten skickade vi ut ett brev till alla två veckor innan de blev 
uppringda. I brevet har vi arbetat med klarspråk och med en lättläst 
sammanfattningsruta. När man blir uppringd så kan man få frågorna 
hemskickade till sig. Man kan också få boka en telefontid för att hålla en 
trepartsintervju med en närvarande stödperson. Mer är så kan inte SCB erbjuda. 
Vi har fått utbilda SCB kring de här områdena. 

Afasiförbundet: Har ni många frågor kring hur man upplever sin läsförmåga? Så 
att ni fångar upp även de som själva inte identifierar sig som lässvaga. 

MTM svarar: Ja, vi försöker fråga från olika håll. Vi har arbetat i grupp här och 
med SCB för att utforma frågorna så heltäckande som möjligt. 

Dyslexiförbundet: Har ni en QR-kod på brevet så att man kan få brevet uppläst? 

MTM svarar: Nej tyvärr, den lösningen tänkte vi inte på, men vi tar med oss den 
till kommande undersökningar. 

SDF: Har ni tagit med döva i undersökningen? 

MTM svarar: Nej, vi har inte med frågor som rör dövhet. 

Afasiförbundet: Bra att ni har arbetat vidare med brevet sedan förra 
Brukarrådsmötet. Vi vet att 10% har en medfödd språkstörning. Hur tänker ni gå 
vidare om ni får en väldigt låg siffra? Kan ni tänka er en skuggundersökning typ 
den som Begripsam gjorde med svenskarnas internetvanor? 

MTM svarar: Vi har diskuterat en skuggundersökning. Den visar dock på andra 
saker. Vi kommer att undersöka olika saker vidare. Den här undersökningen 
handlar om att gå ut brett till hela befolkningen. 
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Afasiförbundet: Vad använder ni för siffra när ni informerar externt idag? 

MTM svarar: Vi försöker i dagsläget undvika siffror och istället lägga fokus på 
behoven. En aktuell siffra skulle dock vara ett bra komplement. 

Användbarhetstest Legimus, Hayri Dündar 

Se bifogad presentation. 

Det här är en pilot för att utveckla metoden, prova den och lära känna 
utmaningarna. En lärdom är att rekryteringen av testanvändare är svår. Vi tycker 
att metoden är intressant men vi har inte bestämt exakt hur vi går vidare med 
den. 

Dyslexiförbundet: Går det inte att göra tester via Skype, webbinarium eller 
liknande? 

MTM svarar: Det kan gå men vi missar viss information genom att man inte kan 
iaktta testpersonen då. 

FUB: kan man inte gå till sitt bibliotek och göra testet där? 

MTM svarar: För att göra testet krävs mycket utrustning och en specifik miljö. 

SRF: Jag tror vi behöver målgruppsspecifika tester om de ska ge något. Olika 
grupper har så olika uppfattning om Legimus. 

5. Instruktioner för att använda Legimus och andra produkter 

Hayri Dündar och Helena Kettner Rudberg 
Se bifogad presentation. 

Informationsgap: Jag vill göra det här, men jag vet inte hur. 

Hur arbetar MTM för att täcka informationsgapet för appen Legimus, legimus.se, 
tidningsappen Akila och tidningsspelarna? Det är en komplicerad uppgift att ta 
fram de manualer och andra instruktioner som krävs. Vi har många olika 
intressenter och måste alltid överväga vem vi tilltalar när vi tar fram en rutin. 
Manualer etcetera måste även ligga så att de går att hitta. 

Dyslexiförbundet: Det är otroligt viktigt att de som får Legimus får riktig 
information från början om både appen och legimus.se.  

MTM svarar: Vi arbetar mycket med att utbilda registrerarna så att de ska vara 
bekväma i sin roll och ge användaren den service de behöver. 

Afasiförbundet: Om den som arbetar med Legimus inte är på plats när man 
besöker biblioteket för att skaffa Legimus så måste man boka ny tid. Det är 
problematiskt, särskilt om man har färdtjänst. Antalet sätt att få Legimus borde 
öka. 

Vi har märkt att det är ett problem att informationsmaterial ofta bara använder 
sig av unga människor i filmer och foton. Då exkluderas stora grupper. Filmer 
måste finnas kring olika personer så att alla känner sig tilltalade – att det här är 
något för mig.  

FRB: det pågår en stor utveckling bland biblioteksmedarbetare för att de ska öka 
sin digitala kompetens. Där är Legimus en viktig funktion som man arbetar med.  
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MTM svarar: Ja, regeringen anslagit 25 miljoner kronor årligen till KB under tre 
år för att fortbilda landets folkbibliotekarier i ett digitalt kompetenslyft så att de 
kan hjälpa befolkningen. MTM är samarbetspartner i det arbetet. 

SRF: Vi behöver otroligt detaljerade manualer. Våra användare kan inte ta till sig 
filmer. Det är ofta teknikovana personer som skaffat Iphone och inte är vana vid 
voice over som ska lära sig använda Legimus. Att då komma till en ovan 
bibliotekarie blir mycket svårt. 

MTM svarar: Det är viktigt med samarbeten och att utnyttja varandras 
kompetenser för att ge alla med behov tillgång till våra produkter och tjänster. 

Afasiförbundet: Det är många grupper som föredrar en skriftlig instruktion. Olika 
behov inom varje grupp. 

6. Förslag till ändring av MTM:s term ”person med läsnedsättning” 

Björn Westling 
Se bifogat förslag. 

Terminologigruppen på MTM arbetar på ett systematiskt sätt med vår 
terminologi i samverkan med terminologicentrum (TNC). Alla MTM:s termer 
finns i terminologibanken på www.tnc.se. Samarbetet med TNC startade för 
drygt 10 år sedan. TNC läggs ner vid årsskiftet och ansvaret för offentlig 
terminologi flyttas till Språkrådet. 

”Person med läsnedsättning” är en av våra målgruppstermer. SRF hade ett 
seminarium kring terminologi för två år sedan. Där framfördes kritik för termen 
”läsnedsättning”. Vi har därför tagit fram ett förslag till justerad terminologi som 
vi vill få era synpunkter kring.  

SRF: Vi menar att våra medlemmar har en god läsförmåga och att texten 
presenteras i en form som inte är tillgänglig för oss. Ett läshinder föreligger, man 
har inte en läsnedsättning. 

SDR: För döva handlar det om att svenskan är deras andraspråk och man 
behöver få information på sitt eget språk. 

Det är också lite otydligt hur MTM ser på teckenspråkig text som tillgängligt 
medium. 

Ett annat problem att man använder olika terminologi i olika organisationer. Till 
exempel använder inte SPSM, SDR och FSDB termerna hörselskadad, 
hörselnedsättning, döv på exakt samma sätt. 

Afasiförbundet: För många med NPF-diagnos gäller att man kan läsa men man 
blir väldigt trött och behöver därför Legimus för att orka. Där passar inte heller 
läsnedsättning som term. 

Dyslexiförbundet: Även om man kan läsa så orkar man inte läsa så mycket om 
man är dyslektiker. 

MTM svarar: Det är ett svårt område att uttrycka sig myndighetsmässigt kring 
och samtidigt vara lyhörd kring hur olika användare beskriver/betecknar sig 
själva. Vi vill ju hitta bra vägar i detta. Det här är ett pågående arbete eftersom 
termer ändras över tid, i synnerlighet inom det här området. 

http://www.tnc.se/
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Om vi antar den här förändringen måste förordningen ändras så att synskadade 
inkluderas. 

SRF: Vi vill få en månad på oss att återkomma med ett skriftligt svar i frågan. 

MTM svarar: Det låter bra. Björn Westling kontaktar dig. 

7. Pilotprojekt om långsammare talsyntes 

Rapport från MTM om talsyntesen Ylva. Helena Kettner Rudberg 

MTM hade inte noterat ett behov av en långsammare talsyntes innan frågan kom 
upp i Brukarrådet. Det är lättare att göra en snabbare talsyntes. Vi har dock tänkt 
utveckla även en långsammare talsyntes men inte kunnat prioritera det i år. Vi 
lägger in det i vår förvaltningsplan för 2019, men under rådande omständigheter 
kan omprioriteringar ske. 

Pilotprojekt med Read Speaker. Linda Bergfeldt, Afasiförbundet 

Afasiförbundet har drivit frågan om en långsammare talsyntes ganska länge mot 
myndigheter men inte fått mycket gehör. Afasiförbundet och flera andra 
organisationer använder ReadSpeaker på våra webbplatser. Därför kontaktade 
Afasiförbundet ReadSpeaker för att se om de ville vara med och ansöka om 
pengar för utveckling via Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling. De har 
nu passerat PTS första granskning och har beviljats pengar för ett pilotprojekt. 
Flera förbund, bland annat SRF, Dyslexiförbundet, Attention, Hjärnkraft och 
Autism- och Aspbergerförbundet är också med i projektet. 

ReadSpeaker har nu tagit fram en testwebb för att prova ut vad som är 
önskvärda hastigheter. Cirka 70–80 personer har testat hittills men fler behövs. 
En svårighet i testwebben är att den långsamma talsyntesen inte är framtagen 
ännu, så det låter konstigt när man drar ner hastigheten. Testwebben är öppen 
till 17 oktober på adressen http://misc.readspeaker.com/tts2018.  Efter avslutat 
test kommer en pilot-röst att tas fram baserat på ett mindre antal inlästa ord och 
anpassad efter den hastighet testet kommer fram till är bäst. Om projektet 
beviljas en fortsättning kommer ytterligare användartester att göras och en röst 
baserad på ett större inläst material att tas fram.  

8. Läsombudsverksamheten 

Lovisa Karlsson Kjellin 
Se bifogad presentation. 

Läsombudsverksamheten kom till MTM som en del av Centrum för lättläst 2015. 
MTM fick regeringens uppdrag att driva och utveckla Funktionen Läsombud.  

Efter att ha kartlagt verksamheten fattade LG ett riktningsbeslut för 
verksamheten i mars 2017 som sätter läsaren i fokus. Personer med 
utvecklingsstörning eller demens inom LSS- och äldreomsorg behöver både 
tillgängliga medier och en förmedlande länk som hjälper dem att faktiskt få 
tillgång till de medier som finns, för att de ska få sin demokratiska rätt till läsning. 

Personal inom omsorgen som är läsombud, frivilliga högläsare, uppsökande 
bibliotekarier, intresseförbund och studieförbund är sådana förmedlande länkar. 
Vårt jobb är att se till att de har den kunskap, de hjälpmedel och det stöd de 
behöver oavsett hur de väljer att lägga upp arbetet på regional och lokal nivå. De 

http://misc.readspeaker.com/tts2018
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senaste tre åren har fokus legat på att skapa starka nätverk och uppdaterade och 
nya material utifrån lokala och regionala behov. 

Exakt hur läsombudsverksamheten kommer att drivas på plats i Malmö vet vi 
inte idag men den är tydligt lyft i MTM:s förordning, vi har ett internt formulerat 
mål för verksamheten och goda förutsättningar för att ta den vidare. 

SDR: Många döva kan behöva den här verksamheten. Finns döva med i den 
målgrupp ni vänder er till? 

MTM svarar: I dagsläget ingår inte döva som användargrupp i 
läsombudsverksamheten. 

SDR: Vi tycker att läsombudsverksamhet måste finnas också för döva. Det är 
många inom dövgruppen som har behov av detta, till exempel döva med extra 
funktionsnedsättningar. 

FUB: Läsombudsverksamheten sjunker i Västra götalandsregion. Det arrangeras 
inspirationsdagar men det kommer färre personer och en fick ställas in nu i höst 
för att det var för få anmälda. Personalen får inte gå på inspirationsdagarna för 
sina chefer. Vi har tappat kommunerna i de lokala och regionala 
arbetsgrupperna. Cheferna på kommunerna har vi tappat.  

MTM svarar: Hur man når chefer inom omsorgen är ett problem på många håll i 
landet. Vi har tagit fram en inspirationsfilm som man kan använda i sina 
kontakter med chefer. Det är också en av frågorna vi lyfter på vår nationella 
studiedag 25 oktober i år. Vi prioriterar arbetet med hur man kan nå chefer. 

FUB: Läsombudsverksamheten i gruppbostäderna är jätteviktig! 

9. Pilotproduktion av teckenspråkig skönlitteratur 

Maria O’Donnell 

Enligt MTM:s förordning ska vi främja teckenspråkig litteratur. Som ett led i det 
tänker vi göra en provproduktion av teckenspråkig skönlitteratur för att lära oss 
mer och utvärdera om teckenspråkig skönlitteratur är något vi ska fortsätta 
producera. Vi har tagit kontakt med en konsult för upphandling och satt ihop en 
referensgrupp som idag består av SPSM, Språkrådet, SDR och MTM. 

En fråga som vi tittar på är huruvida teckenspråkig litteratur täcks av paragraf 17 
i Upphovsrättslagen.  

SDR: Eftersom det handlar om ren översättning av litteratur är det viktigt att det 
är en förstaspråksanvändare som översätter. Det är viktigt med rätt producent, 
som har kunskap om hur man filmar teckenspråk och vad som gäller där. Sådant 
måste specificeras i kravbeskrivningen.  

MTM svarar: vi är noga med kravspecifikationen men vi måste också följa 
myndigheternas upphandlingsregler. 

SDR: Om man upphandlar ett produktionsbolag utan att stämma av med SDR 
eller någon annan organisation för personer med hörselnedsättning kan man få 
göra om upphandlingen. Många produktionsbolag har inte koll på sådant som att 
på den som talar teckenspråk måste hela överkroppen synas hela tiden. Det går 
till exempel inte att zooma in när man filmar. 
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MTM svarar: Det är många frågor vi måste utvärdera och där spelar 
referensgruppen en viktig roll. Hur är tillgängligheten för hörande, hur 
distribuerar vi böckerna, hur kvalitetssäkrar och utvärderar vi projektet? 

Enligt tidplanen ska vi få till stånd en upphandling innan årets slut för att 
producera boken våren 2019. Maria O’Donnell återkommer för synpunkter kring 
kravspecifikationen. 

10. Brukarrådets möten 2019 

Torsdag 11 april och torsdag 11 oktober 2019 blir Brukarrådets nästa möten. På 
mötet 11 april närvarar FUB:s och SRF:s ersättare då ordinarie ledamöter har 
förhinder. 

11. Övriga frågor  

Dyslexiförbundet: Kommer MTM att medverka på Dysleximässan 19–20 oktober 
2018 i Karlstad? 

MTM svarar: Ja, det kommer vi att göra. 

12. Avslutning 


