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Sammanfattning 
Sedan 1966 har Södertälje gett ut en taltidning. Biblioteken i Södertälje har ansvaret för 
taltidningen och har haft anslag för detta i budgeten. Vid sommaren 2018 avslutade dåvarande 
redakören sin tjänst och budgeten medgav inte att den tillsattes. Detta föranledde att enheten för 
utredning och hållbarhet har fått i uppdrag från kultur och fritidskontoret att ta fram en 
utredning som svara på följande frågor: 

- Vad har kommunen i allmänhet och biblioteket i synnerhet för ansvar gällande tillgänglig 
information i allmänhet och taltidning i synnerhet? 

- Vilka tjänster finns tillgängliga via andra myndigheter? 
- Vilka lösningar har andra kommuner gällande taltidning? 
- Finns det andra tekniska lösningar? 

I utredningen presenteras även uppslag för hur taltidningen i Södertälje kommun kan utformas. 
Parallellt med utredningsarbetet har dialog förts mellan biblioteket och 
kommunikationsavdelningen under kommunstyrelsens kontor, gällande att flytta ansvaret för 
taltidningen till kommunikationsavdelningen. En förflyttning av ansvaret för taltidningen 
behöver även inkludera att medel tillförs den nya enheten samt att en plan för arbetet läggs upp. 

Förslagen presenteras sammanfattat här och finns i sin helhet i avsnitt 6: 

• Genom att renodla ansvaret för taltidningen och enbart läsa in inskickat material, kan 
arbetstiden för taltidningen minskas. För att det ska fungera behöver tydliga rutiner tas 
fram kring materialet som ska skickas in. 
 

• Upphandla en taltidningstjänst i likhet med exempelvis Salems och Sollentuna kommun, 
där ett företag ges i uppdrag att sammanställa, läsa in material samt distribuera. 
Kostnaderna för detta beror på upphandlingen. 
 

• Upprätta samverka med en lokaltidning som erbjuder taltidning till sina läsare. Detta kan 
kombineras med att kommunen (i särskilt avtal) får möjlighet att lägga till den 
tilläggsinformation som saknas – exempelvis information om vägarbeten som påverkar 
gång och cykelvägar, evenemang och information från SRF Södertälje/Nykvarn. 
Det innebär också att tidningen läses in med syntetisk röst, vilket kan innebära problem 
med uttal av exempelvis gator och namn.  
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1. Bakgrund 
Sedan 1966 har Södertälje kommun gett ut en taltidning. Till en början var innehållet lokala 
nyheter och konsumentupplysning ur Länstidningen och Dagens Nyheter sydväst, ICA-kuriren 
och sporadiskt även andra tidningar.  Utgivingen gjordes i samverkan med Stockholm läns 
blindförening och Stockholm stads arbetsvårdsbyrå skötte kopiering och distribuering av 
taltidningen.  

År 1969 utvärderades den första testperioden och bedömningen gjordes då att taltidningen varit 
uppskattad samt att antalet prenumeranter ökat från tretton till fyrtio, men att underlaget var 
större och att antalet prenumeranter borde kunna öka om tidningen gavs ut permanent och under 
fastare former. Initialt hade mycket arbete skett ideellt. Dåvarande kulturnämnden begärde 1968 
om ett tillensanslag för innevarande år för att starta en permanent utgivning. Därefter skulle den 
vara självfinansierad genom avgifter från prenumeranterna och därmed inte belasta 
stadsbibliotekets budget.1 Bibliotekslagen (2013:801) 9 § anger dock att allmänheten ska få låna 
avgiftsfritt, varav en avgift för taltidningen kan anses olämplig. 

Därefter, och fram till sommaren 2018 har Tälje Taltidning getts ut av stadsbiblioteket. 
Tidningen har på senare år kommit ut en gång i månaden och satts ihop av en lokalredaktör 
anställd av biblioteken i Södertälje. Den som har nedsatt synförmåga, dyslexi eller andra 
lässvårigheter har kunnat bli prenumerant på taltidningen. Tidningen har skickats hem till 
prenumeranten och finns tillgängliga för Legimusanvändare på Myndigheten för tillgängliga 
mediers (MTM) webbplats. Tidningen är inläst på en cd av typen Daisy2.  

Tälje Taltidning har innehållit bland annat lokala nyheter, evenemangstips, information om 
förändringar i stadsmiljön, samhälls- och kommuninformation. I taltidningen finns också 
information från Synskadades riksförbund - SRF Södertälje-Nykvarn samt boktips på nya 
talböcker. 

Sommaren 2018 avslutade den dåvarande redaktören sin tjänst. Bibliotekets budget medgav inte 
att tjänsten tillsattes.  Biblioteket har ett årligt anslag på 95 tkr för att producera och distribuera 
tidningen. Anslaget för taltidningen har varit desamma under en längre period och kostnaden för 
tidningen är ca 300 tkr per år. Där i ingår distribution och ljudkonvertering via Iris media till en 
kostnad av ca 2 000 kr per utgivning. Resterande kostnaderna är personalkostnader. Kommunen 
har idag inget avtal med Iris media som har distribuerat taltidningen.  

  

  

 

                                           
1 Södertälje kommun, skrivelse från Kulturnämnden till Drätselkammaren, den 22 mars 1968, dnr 182-68 
2 En Daisy-skiva innehåller inläst tal lagrade i datafiler som mp3-format. 
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2. Uppdraget 
Enheten för utredning och hållbarhet har fått i uppdrag från kultur- och fritidskontoret att ta 
fram en utredning som svara på följande frågor: 

- Vad har kommunen i allmänhet och biblioteket i synnerhet för ansvar gällande tillgänglig 
information i allmänhet och taltidning i synnerhet? 

- Vilka tjänster finns tillgängliga via andra myndigheter? 
- Vilka lösningar har andra kommuner gällande taltidning? 
- Finns det andra tekniska lösningar? 

I utredningen presenteras även uppslag för hur taltidningen i Södertälje kommun kan utformas. 

 

2.1 Metod 
För att besvara frågorna har en översyn av aktuell lagstiftning tagits fram och samtal med 
berörda intressenter och andra aktörer har genomförts. Kommunala handikapprådets 
arbetsgrupp för kulturfrågor har rådfrågats och de har inkommit med synpunkter.  

En utgångspunkt i arbetet har varit att ringa in vad taltidningen har fyllt för funktion och vad 
prenumeranterna har för behov av information och i vilket format. En kortare telefonintervju har 
genomförts med de som tidigare prenumererat på taltidningen, dock med ett större bortfall på 
grund av att kontkatuppgifter saknades och svarsfrekvensen var låg.  

2.1.1 Målgruppen 
Målgruppen för Tälje Taltidning är personer som av olika orsaker har en läsnedsättning. 
Orsakerna kan vara att personen har en synnedsättning, är blind eller har läs- och 
skrivsvårigheter.  

Synskadades riksförbund (SRF) Stockholm Gotland inkom med en skrivelse till kommunen i 
samband med utredningsarbetet. I den lyfts att:  

”synskadade går i större eller mindre grad miste om sådan information 
som är självklar för andra. Det gäller även den som har goda 
färdigheter i att söka information. Därför behövs tilläggsinformation i 
form av kommunala taltidningar och länstaltidningar. 
Tilläggsinformation är information som inte finns någon annanstans, 
men som synskadade personer är i starkt behov av och som kan vara 
avgörande för att uppnå delaktighet i samhället”.3  

Kommunala handikapprådets arbetsgrupp för kulturfrågor lyfte att det är viktigt att personer 
med funktionsnedsättningar ges möjlighet att ta del av samma information från kommunen som 
andra. 

Under perioden 9–27 mars 2018 genomförde undersökningsföretaget Kantar Sifo på uppdrag av 
Synskadades riksförbund (SRF) telefonintervjuer med 1 000 av SRF:s medlemmar i åldern 18–
                                           
3 SRF Stockholm Gotland, e-postkorrespondens med Rebecka Ryblad, 2018 
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84 år.4 Av den framkommer att de indikatorer som visar på störst skillnad med övriga 
befolkningen är sysselsättningsgraden och egen sammanlagd årsinkomst. 13 procent av 
respondenterna i undersökningen hade vid ett eller flera tillfällen under de senaste 12 
månaderna haft svårighet att betala löpande utgifter, såsom hyra, mat och räkningar. Kvinnorna 
har i större utsträckning problem att betala löpande utgifter än männen och så även de som har 
fler funktionsnedsättningar utöver synnedsättningen.5  I viss mån går indikatorn att jämföra med 
befolkningen i stort. I SCB:s undersökning om levnadsförhållanden anger 3,5 procent i åldern 
16-84 år som någon gång de senaste 12 månaderna hade haft svårigheter att betala löpande 
utgifter.6 

2.1.2 Telefonintervjuer med tidigare prenumeranter 
Kortare telefonintervjuer har genomförts med tidigare prenumeranter på taltidningen. 
Svarsfrekvensen var relativt låg, 11 personer svarade av de 27 vars telefonnummer fanns 
tillgängliga. Telefonintervjuerna genomfördes under en eftermiddag, den 11 december 2018, 
svaren presenteras nedan: 

1. Prenumererar du på någon annan taltidning utöver Tälje taltidning?  
Fyra av de svarande uppger att de inte prenumererar på någon mer tidning. Resterande 
uppger att de även prenumererar på Läns- och Riksnytt, som ges ut av SRF Stockholm 
Gotland, tillsammans med Stockholms Region.7 Två svarande uppger att de även 
prenumererar på en ytterligare tidning. 

a. (Om annan prenumeration) hur skickas den? Via Daisyskiva eller internet 
eller på annat sätt? 
Samtliga som angav att de prenumererade på en annan taltidning uppgav att den 
skickades ut via Daisyskiva. 
 

2. Vilka var de viktigaste inslagen i Tälje taltidning? 
Sex personer uppgav att lokala nyheter är viktiga inslag, fyra uppgav att information om 
aktiviteter och evenemang (både kommunala, såsom lunchmusiken på Trombon, men 
också föreningsaktiviteter) är viktigt, tre personer uppgav att dödsannonserna var viktiga 
inslag, två personer lyfte talbokstipsen och två personer lyfte förändringar i utemiljön. 
En person svarade ”vet ej” och uppgav att de lyssnade på allt samt en person svarade att 
allt är intressant och bra. 

                                           
4 Synskadades riksförbund, ”Levnadsnivåundersökning bland synskadade”, Rapport från Synskadades 
Riksförbunds medlemsundersökning, 2018. Tillgänglig: 
[http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/jobbet-pengarna-halsan-
levnadsnivaundersokning_2018_tillganglig.pdf], 2018, (hämtad 2018-12-28) 
5 Synskadades riksförbund, ”Levnadsnivåundersökning bland synskadade”, Rapport från Synskadades 
Riksförbunds medlemsundersökning, 2018, s. 24. Tillgänglig: 
[http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/jobbet-pengarna-halsan-
levnadsnivaundersokning_2018_tillganglig.pdf], (hämtad 2018-12-28) 
6 Ibid. 
7 Läns och riksnytt. Tillgänglig: [http://www.srfstockholmgotland.se/Tidningar/Lans--och-Riksnytt/] (hämtad 
2019-02-14) 
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3. Vilka var de minst viktiga? 
Tre personer svarade sport, två personer svarade vet ej, två personer svarade att allt var 
viktigt, en person svarade dödsannonserna och talbokstipsen, en svarade 
reklamannonser. 
 

4. Tar du del av nyheter på annat sätt än via taltidning?  
Sex personer svarade radio och TV, två svarade radio och en person svarade datorn. 
Personen som svarade datorn uppgav att det var lite svårt att läsa men att det fungerade 
genom att förstora texten. 
 

5. Vilka inslag önskar du att en taltidning ska innehålla? 
Två personer uppgav att det var bra som förut, fyra personer uppgav att lokala nyheter 
(vad som händer i kommunen, aktiviteter och evenemang, förändringar i utemiljön). Två 
personer svarade vet ej och en person önskade lite mera nytt såsom horoskop och 
mattips och en svarade att allt är intressant. 
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3. Ansvar för tillgänglig information 
Vad har kommunen i allmänhet och biblioteket i synnerhet för ansvar gällande tillgänglig 
information i allmänhet och taltidning i synnerhet? 

Alla kommuner, landsting, regioner och myndigheter har ett gemensamt ansvar att se till att 
Sverige förverkligar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 
det nationella målet inom det funktionshinderspolitiska området. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken har FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Målet är att uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett 
samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att 
barnrättsperspektivet uppmärksammas. 

Arbetet för att nå målet riktas på nationell nivå in mot fyra områden: 

• principen om universell utformning, 
• befintliga brister i tillgängligheten, 
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet och 
• förebygga och motverka diskriminering. 

Enligt artikel 9.1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 
konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med 
funktionedsättning får tillgång till bland annat information och kommunikation, innefattande 
informationsteknik och system, på lika villkor som andra. Av artikel 9.2 följer att 
konventionsstaterna även ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att bland annat främja personer 
med funktionsnedsättnings tillgång till ny informations- och kommunikationsteknik och nya 
system så att dessa blir tillgängliga till lägsta möjliga kostnad och på ett tidigt stadium. 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2016/2012 om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer, föreslås i Sverige samlas i en ny lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Den föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och 
omfattar digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör eller tredje part som upphandlats 
av den. Vilka tillgänglighetskrav som kommer att ställas får meddelas av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer, med anledning av att den harmoniserade standarden inte 
ännu är tillkännagjord. 

Från och med januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen. Såväl staten, kommunerna, landstingen och det privata näringslivet 
omfattas av detta.8 Vidare enligt förvaltningslagen 2017:900 13 § ska tolk användas och 
innehållet ska göras tillgängligt när en myndighet har kontakt med någon som har en 
funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala. 

                                           
8Myndigheten för delaktighet, ”Finns det särskilda krav på myndigheter, landsting/regioner och kommuner att 
arbeta för ökad delaktighet?”, Tillgänglig:[http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/fragor-och-svar/allmanna-
fragor/finns-det-sarskilda-krav-pa-myndigheter-landstingregioner-och-kommuner-att-arbeta-for-okad-delaktighet/], 
2017, (hämtad 2018-11-28) 
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Enligt språklagen ska myndigheter skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Texterna ska 
vara logiskt uppbyggda med sammanfattningar och ordförklaringar. Formgivningen ska 
underlätta läsningen. Skriftlig information ska gå att få i alternativa format och versioner, som 
till exempel i punktskrift och Daisyskiva eller översatt till lättläst svenska.9  

Bibliotek har ett särskilt ansvar att erbjuda tillgänglig litteratur och tekniska hjälpmedel. 
Personer med funktionsnedsättningar anges som en för biblioteken prioriterad grupp vilken ska 
ägnas särskild uppmärksamhet, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information 
(Bibliotekslagen, 2013:801, 5 kap, 4 §). Begreppet litteratur ska i bibliotekslagen enligt Prop. 
2012/13:147 förstås i vid bemärkelse och innefatta även exempelvis tidningar och tidskrifter. 

 

3.1 Taltidningar och talböcker 
Inläsning och utlåning av talböcker till personer med olika läsnedsättningar regleras i lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 17 §. Talböcker får lånas ut av 
bibliotek. Taltidningar/taldagstidningar (inlästa versioner av tidningar såsom Dagens Nyheter, 
Länstidningen, Svenska Dagbladet, definitioner av dagstidningar är densamma som i 
presstödsförordningen (1990:524)) kan inte lånas ut på samma sätt. Bibliotek kan dock även 
prenumerera på taltidningar, såsom papperstidningar och erbjuda besökaren att läsa dessa i 
biblioteket.10 Biblioteket erbjuder idag möjlighet att läsa tidningar via Pressreader.11 Det finns 
även möjlighet att bibliotek kan låta en låntagare låna hem en Daisyspelare för att prova läsa en 
tidning hemma. 

Produktion, distribution och användastöd för taltidningar sköts av Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM). Stöd till taltidningar regleras i Förordning om taltidningar och 
mottagarutrustning (2013:9). Taltidningsnämnden vid MTM prövar bidrag till utgivare för 
taltidning och mottagarutrustning för prenumeranten.  

 
  

                                           
9 Myndigheten för delaktighet, ”Tillgänglig information och kommunikation”, Tillgänglig: 
[http://www.mfd.se/kunskapsomraden/tillganglighet/tillganglig-information-och-kommunikation/] 2017, (hämtad 
2018-11-28). 
10 Myndigheten för tillgängliga medier, ”Taltidningar på bibliotek Att läsa sin dagstidning om man har 
läsnedsättning”, MTM:s informationsserie, Tillgänglig:[ https://www.mtm.se/globalassets/publikationer/affischer-
och-broschyrer/taltidningar_pa_bibliotek.pdf] (hämtad 2019-01-08) 
11 Se bibliotekets hemsida, tillgänglig via [https://bibliotek.sodertalje.se/web/arena/pressreader] (hämtad 2019-02-
22) 

http://www.mfd.se/kunskapsomraden/tillganglighet/tillganglig-information-och-kommunikation/%5d
https://www.mtm.se/globalassets/publikationer/affischer-och-broschyrer/taltidningar_pa_bibliotek.pdf
https://www.mtm.se/globalassets/publikationer/affischer-och-broschyrer/taltidningar_pa_bibliotek.pdf
https://bibliotek.sodertalje.se/web/arena/pressreader
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3.2 Styrande dokument i Södertälje kommun 
Kommunens handikappolitiska program anger mål och aktiviteter för kommunens nämnder och 
bolag för att kommunens verksamheter ska uppfylla FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Gällande information och kommunikation anges följande 
mål och aktiviteter: 

Mål: Informationen och dialogen om kommunens verksamhet samt de 
tjänster och den service kommunen erbjuder är tillgänglig och 
användbar på ett sådant sätt att var och en kan ta del av den och 
kommunicera på sina villkor. Varje medborgare skall därmed kunna 
påverka och delta i det politiska och offentliga livet, vilket i sin tur 
minskar dessa personers utanförskap och den onödiga ohälsa detta 
ofta medför.  

Aktiviteter  

1. Varje berört kontor/bolag/nämnd vidtar årligen åtgärder som ökar 
den kommunikativa tillgängligheten.  

2. Kontor/bolag/nämnd ser till att samtliga beställare och upphandlare 
för in ett avsnitt om kommunaktiv tillgänglighet i kravspecifikationen 
för alla beställningar, upphandlingar och avtal  

3. Kontor/bolag/nämnd konsulterar kommunala handikapprådet och 
handikapporganisationerna för att få en ökad kunskap om situationen 
för personer med funktionsnedsättningar. 

 

3.3 Myndigheter  
- Vilka tjänster finns tillgängliga via andra myndigheter? 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en statlig myndighet som verkar för att ge 
människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. 
Som beskrivits ovan ansvarar MTM för distribution, produktion och användarstöd för 
taldagstidningar. Talböcker och teckenspråkig litteratur lånas ut via förmedlande bibliotek och 
punktskriftsböcker direkt till låntagare.12 Under 2017 genomförde Myndigheten för tillgängliga 
medier en läsarundersökning bland taltidningsprenumeranter (MTM). MTM producerar och 
distribuerar taltidningar och vid undersökningstillfället fanns ungefär 5 000 prenumeranter. 
Målgruppen är personer med läsnedsättning. Fokus för undersökningen var läsupplevelsen och 
olika tidningar inkluderades i undersökningen. Totalt genomfördes 400 intervjuer utifrån ett 
urval på 4 179 prenumeranter. Medelåldern på urvalet var 80 år, medan medelåldern på de 
genomförda intervjuerna var 83 år.13 

                                           
12 Myndigheten för tillgängliga medier, ” Uppdrag och lagar”. Tillgänglig:[https://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-
och-lagar/] (hämtad 2018-12-12) 
13 Myndigheten för tillgängliga medier, ”Rapport: Läsarundersökning”, (2017), Markör Marknad och 
Kommunikation AB. Tillgänglig:[https://www.mtm.se/contentassets/b513be8acf1d4a7ab761b3482ffa28e6/rapport-
lasarundersokning-2017.pdf] (hämtad 2019-02-14) 
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I undersökningen framkom att många prenumeranter (78 procent) läste taltidningen varje dag. 
De flesta hoppade över vissa delar i tidningen (64 procent) medan färre läste allt. Det mest 
populära inslaget var lokalnyheterna, som 89 procent alltid läste. På frågan ”vilken del av 
taltidningen läser du helst?” var lokalnyheter också mest populärt (46 procent angav att de helst 
läser lokalnyheterna) 

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom 
funktionshinderområdet och stödjer och sammarbetar med bland annat kommuner kring 
tillgänglighetsarbetet.14 

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, 
bredband och post. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens 
möjligheter.15 

Stockholms Region och Värmlands läns landsting ger ut tidningen 1177 Vårdguiden, även som 
taltidning.16 

  

                                           
14 Myndigheten för delaktighet, ”Uppdrag och verksamhetsidé”. Tillgänglig: [http://www.mfd.se/om-mfd/uppdrag-
och-verksamhetside/], 2018, (hämtad 2018-12-12) 
15 Post och telestyrelsen, ”Digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar”, Tillgänglig: 
[https://www.pts.se/funk], (hämtad 2018-12-12) 
161177 Vårdguiden, Stockholms läns landsting, ”Informerar om vård och hälsa”. Tillgänglig: 
[https://www.1177.se/Stockholm/Kontakt/Tidningen-1177-Vardguiden-/-/] (hämtad 2019-02-14) 
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4. Taltidningar i Stockholm 
- Vilka lösningar har andra kommuner gällande taltidning? 

Taltidningar finns i flera kommuner och organisationer. I olika kommuner är organisationen och 
lösningarna för taltidningarna olika: 
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Botkyrka 
taltidning 

Botkyrka 
kommun 

Kommunikations-
avdelningen 22 Ja - Ja 51 Ja Upphandling 

pågår17 

Huddinge 
taltidning 

Huddinge 
kommun18 

Servicecenter 40 Ja Ja Ja Ca 50 Ja Darub 

På tal om 
Salem  

Salems 
kommun 

Kommunlednings-
kontoret, 
kommunikations-
avdelningen 

8 Ja Nej Ja 14 Ja Roxs 
reportage 

På tal om 
Sollentuna 

Sollentuna 
kommun 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 23 Ja - - 38 Ja Iris media 

På tal om 
Stockholm 

Stockholms 
stad 

Social-förvaltningen 4419 Ja20 - Ja 41921 Ja Iris media 

Vaxholms 
taltidning 

Vaxholms 
stad 

IT och Service Ca 20 Ja Nej Nej 16 Nej - 

Värmdö 
taltidning 

Värmdö 
kommun 

Kommunikations-
avdelningen ca 23 Ja Ja Ja 33 Ja Roxs 

reportage 

Tälje 
taltidning 

Södertälje 
kommun 

Kultur och 
fritidskontoret Ca 24 Ja Ja Nej Ca 50 Nej  - 

 
Som framgår av tabellen ovan har kommunerna olika lösningar för sina taltidningar. I Södertälje 
kommun har stadsbiblioteket ansvar för taltidningen. Antalet prenumeranter och antal nummer 
per år varierar mellan kommunerna, men Södertälje ligger i nivå med kommunerna i liknande 
storlek.  

                                           
17 Tidigare har Voice professional haft uppdraget. 
18 Huddinge kommun skriver manuset till taltidningen. 
19 Under 2019 kommer 35 ges ut. 
20 Även som podd och på hemsidan, även möjlig att ladda nr via Legiums till sin Daisyspelare (om den har 
internetuppkoppling för ex taldagstidning) 
21 Varav 23 prenumererar digitalt via Legimus till sin Daisyspelare. Okänt antal som lyssnar vid podden. 
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5. Tekniska lösningar 
Finns det andra tekniska lösningar? 

Internet och digitalisering innebär fler ingångar till informations- och nyhetstjänster, men 
internet är i sig självt är inte alltid tillgängligt för alla användare. Kommunens hemsida 
(www.sodertalje.se) följer de riktlinjer som finns för tillgänglighet på internet (WCAG 2.0) och 
har bland annat talsyntes samt möjlighet att förstora texten. Arbete pågår för att göra 
nödvändiga anpassningar i enlighet med det nya webbtillgänglighetsdirektivet som trädet i kraft 
under nästa år. 

Orsaken till svårigheten att ta till sig skriven information bör beaktas, dvs. att ha en 
synnedsättning eller att ha läsvårigheter innebär olika problematik och olika saker på nätet kan 
vara svåra att genomföra. Vidare ska tas i beaktning att vanan att använda internet varierar. 
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har tagit fram undersökningen Svenskarna och internet 2018, 
där det framgår att cirka 500 000 svenskar aldrig använder internet. De allra flesta är äldre, 9 
procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de som är 76 år eller äldre använder inte internet. 
Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men de gör det inte dagligen. Även här är det 
framförallt de som är 76 år eller äldre som finns bakom statistiken. 22  

Undersökningen ger en bild av hur internetanvändningen ser ut i stort i Sverige idag, men 
eftersom den är genomförd på relativt små urval av den svenska befolkningen finns risk att 
grupper med olika funktionsnedsättningar inte är representerade.23 Gruppen kan också utgöra ett 
bortfall beroende på hur undersökningen är utformad. En skuggundersökning initierades därför 
av föreningen Begripsam och finansierades av Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket24. 
Skuggundersökningen undersökte hur personer med funktionsnedsättningar (som ej orsakats av 
naturligt åldrande) använder internet. I undersökningen drogs slutsatsen att läs-och 
skrivsvårigheter innebär svårigheter med att använda internet. Även att navigera på en hemsida 
kräver läsning (menyer, hantera felmeddelanden, sökträffar osv.)25.  

Bland blinda och gravt synskadade upplevde blinda mer problem med att använda tjänster på 
internet jämfört med gravt synskadade, vilket i undersökningen förklaras med troligtvis att de 
hjälpmedel som blinda använder inte fungerar och att det i sin tur beror på bristande tekniska 
konstruktioner på webbsidor.26 Både gravt synskadade och blinda använder internet till flera 
olika saker och relativt ofta. Undersökningen pekar på att det finns en bild av att synskadade 

                                           
22 Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre , ”Svenskarna och internet 2018”, Internetstiftelsen i 
Sverige, 2018, s 21 
23 Stefan Johansson, Undersökningen ”’Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017’ Hur personer med 
olika funktionsnedsättningar använder internet”, Begripsam, 2018.Tillgänglig: [http://www.begripsam.se/wp-
content/uploads/2018/07/SMFOI-2017-svenskarna-med-funktionsnedsa%CC%88ttning-och-internet-
huvudrapport.pdf] (hämtad 2019-02-14)  
24 Stefan Johansson, Undersökningen ”’Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017’ Hur personer med 
olika funktionsnedsättningar använder internet”, Begripsam, 2018. Tillgänglig: [http://www.begripsam.se/wp-
content/uploads/2018/07/SMFOI-2017-svenskarna-med-funktionsnedsa%CC%88ttning-och-internet-
huvudrapport.pdf] (hämtad 2019-02-14) 
25 Ibid. s. 64  
26 Ibid. s. 64 

http://www.sodertalje.se/
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och blinda inte använder internet, vilket undersökningen inte styrker. Tvärt om finns det andra 
grupper som har betydligt större svårigheter. Dock lyfts i undersökningen det andra studier som 
visar att stora grupper av blinda och gravt synskadade som inte använder internet alls. För dessa 
är den pågående digitaliseringen ett stort problem, medan de som använder internet har nytta av 
det i vardagslivet och grupperna känner sig relativt väl delaktiga i det digitala samhället.27 

Nya tekniska lösningar för en taltidning som ges ut i syfte att tillgängliggöra information för 
personer med lässvårigheter och/eller nedsatt syn behöver vara utformade på så sätt att de inte 
innebär funktionshinder. En enbart digital taltidning (som enbart nås via webb eller app) är inte 
målgruppsanpassad, däremot kan det vara ett bra komplement. Synskadades riksförbund 
Stockholm Gotland lyfter att den nuvarande generationen av användarna är i behov av 
Daisyskivor, då det kan vara svårt att som synskadad få ordning på en anpassad dator. 
Därutöver, som äldre och synskadad finns risk att man inte kommit i kontakt med internet under 
sitt arbetsliv och därmed inte har internetvana blir trösklen högre.  

5.1 Andra tillgängliga media  
I Södertälje finns idag flera olika lokalmedier, SVT Södertälje, Sveriges radio P4 Stockholm 
och Länstidningen. 

Dagstidningar t.ex. Länstidningen finns som taltidning och kostar då som en vanlig 
prenumeration. Uppläsningen sker med syntetisk röst och mottagarutrustning ordnas via MTM. 

SRF ger ut tidningarna SRF Perspektiv, Oboj som är en taltidning för barn och unga (6-18 år) 
samt I Selen. 

SRF ger ut tidningen Vår Synpunkt, dock inte som Daisyskiva utan som ljudfil på deras 
hemsida. Tidningen Läns-och Riksnytt ges ut av SRF Stockholms och Gotlands län med stöd av 
Region Stockholm, den utkommer även som Daisyskiva. 

  

                                           
27 Stefan Johansson, Undersökningen ”’Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017’ Hur personer med 
olika funktionsnedsättningar använder internet”, Begripsam, 2018, s. 65. Tillgänglig: 
[http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/07/SMFOI-2017-svenskarna-med-
funktionsnedsa%CC%88ttning-och-internet-huvudrapport.pdf] (hämtad 2019-02-14) 
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6. Slutsats och förslag på lösningar för 
taltidningen 

Tälje Taltidning fyller en funktion som inte uppnås genom exempelvis en tillgänglig hemsida, 
då taltidningen når även de som i dagsläget inte har tillgång till internet och har en 
läsnedsättning. En korrekt byggd hemsida bör dock kunna användas av en person med 
synskada, under förutsättning att hemsidans layout fungerar med hjälpmedlet. Södertälje 
kommuns hemsida uppfyller kraven för tillgänglig webb och bedriver utvecklingsarbete för att 
uppfylla de nya kraven som kommer i och med webbtillgänglighetsdirektivet. 

Lokal nyheter finns att få via radio P4, SVT och LT, men dessa innehåller inte den 
tilläggsinformation som SRF lyfter behovet av i sin skrivelse om vikten av taltidningar. Vidare 
innehåller lokal media inte vardaglig kommunikation som kommunen kommunicerar, utan 
framför allt större händelser. En taltidning fyller därmed ett behov som inte täcks av lokal 
media.  

Problemet för taltidningen i Södertälje kommun har varit att anslaget inte varit tillräckligt för att 
driva verksamheten. En omlokalisering av verksamheten till en annan avdelning innebär inte att 
kostnaden för taltidningen minskar. Dock skulle en omlokalisering kunna innebära fördelar 
såsom att om taltidningen ordnades in under kommunikationsavdelningen skulle den kunna 
synkroniseras med andra kommunikationsinsatser eller om den förflyttades till social och 
omsorgskontoret skulle fler målgrupper kunna nås.28  

Parallellt med utredningsarbetet har dialog förts mellan biblioteket och 
kommunikationsavdelningen under kommunstyrelsens kontor, gällande att flytta ansvaret för 
taltidningen till kommunikationsavdelningen. En förflyttning av ansvaret för taltidningen 
behöver även inkludera att medel tillförs den nya enheten samt att en plan för arbetet läggs upp. 

Funktionen taltidning kan lösas på olika sätt i Södertälje kommun. Förslagen innebär att 
kostnaderna skulle kunna minskas jämfört med tidigare, men kräver dock mer än nuvarande 
anslag.  
Förslagen presenteras utan inbördes ordning och samtliga förutsätter en omlokalisering av 
ansvaret för taltidningen från stadsbiblioteket till kommunikationsavdelningen under 
kommunstyrelsens kontor.  Kommunikationsavdelningen har erfarenhet av att anpassa 
kommunikation efter tillgänglighetskrav. Avdelningen har också överblick över och styr 
kommunens övergripandekommunikation, vilket innebär att innehållet i taltidningen kan 
synkroniseras med detta. Vidare arbete krävs för att implementera förslagen, gällande 
kostnaderna för dessa samt eventuellt behov av upphandling och framtagande av styrdokument 
(rutiner, regler m.m.).  
 

 

                                           
28 Även möjligheten för samverkan med Tälje Bostäders taltidning Telgebo har undersökts, men då 
utgivningsfrekvensen och målgrupperna skiljer sig mycket samt att uppläggen för de olika taltidningarna är olika så 
bedöms en samorganisering i dagsläget inte aktuell. Telgebo är en inläst version av den tryckta tidningen med 
framför allt information till hyresgäster och kommer ut en gång per kvartal. 
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• Genom att renodla ansvaret för taltidningen och enbart läsa in inskickat material, kan 
arbetstiden för taltidningen minskas. Förslaget förutsätter att de kommunala 
verksamheterna (kontor och bolag), samt SRF Södertälje Nykvarn och andra föreningar 
skickar in den informationen som skall läsas in i taltidningen. Att kommunala 
verksamheter och bolag skickar sådan information skulle innebär att dessa kan använda 
den kanalen för att uppfylla krav om tillgänglighet enligt kommunens handikappolitiska 
program. För att det ska fungera behöver tydliga rutiner tas fram kring materialet som 
ska skickas in. 
 

• Upphandla en taltidningstjänst i likhet med exempelvis Salems och Sollentuna kommun, 
där ett företag ges i uppdrag att sammanställa, läsa in material samt distribuera. 
Kostnaderna för detta beror på upphandlingen. 
 

• Upprätta samverka med en lokaltidning som erbjuder taltidning till sina läsare. 
Samverkan skulle då bestå i att kommunen istället för att producera en egen taltidning 
erbjuder målgruppen prenumerationer på lokaltidningens taltidning. Detta kan 
kombineras med att kommunen (i särskilt avtal) får möjlighet att lägga till den 
tilläggsinformation som saknas – exempelvis information om vägarbeten som påverkar 
gång och cykelvägar, evenemang och information från SRF Södertälje/Nykvarn. 
Kostnaden för ett sådant upplägg beror på antalet prenumeranter – exempelvis kostar en 
helgprenumeration på Länstidningen för 50 prenumeranter 123 600 kr per år. Ett sådant 
upplägg kräver vidare planering och behöver kombineras med ett regelverk för vilka 
som berättigas prenumeration samt rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär 
också att tidningen läses in med syntetisk röst, vilket kan innebära problem med uttal av 
exempelvis gator och namn.  
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