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Till
Socialtjänstnämnden

Stockholms stads taltidning för synskadade

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en ny
upphandling av produktionen av taltidningen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Ansvaret för Stockholms stads taltidning för synskadade ligger sedan 1999 på
socialtjänstnämnden. Genom ett avtal ligger uppdraget att producera tidningen
- ”På tal om Stockholm” - på Iris Inter Media AB. Nu gällande avtal går ut
2007-09-30. Avtalet kan inte förlängas ytterligare varför förvaltningen föreslår
att en ny upphandling genomförs.
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Bakgrund
En tidning för synskadade i Stockholm har funnits sedan 1960-talet. Tidningen,
som från början hette ”Örjansbandet”, bytte 1989 namn till ”Stockholms Kassetttidning” och producerades inledningsvis av Synskadades Riksförbund,
SRF, med medel från staden. Produktionen fördes så småningom över till staden, först till dåvarande informations- och konsumentnämnden, därefter till dåvarande Information Stadshuset. I början av 1990-talet fördes produktionen
över till en privat entreprenör.
Från och med 1 januari 1999 är socialtjänstnämnden ansvarig för tidningen
som numera heter ”På tal om Stockholm”. En upphandling av produktionen för
taltidningen genomfördes 1999 och socialtjänstnämnden tecknade därefter avtal med Svenska Enter Rehabilitering om produktionen av taltidningen för perioden 1 oktober 2000 till 30 september 2003 med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Avdelningen Mediaproduktion inom Svenska Enter bildade
2001 ett eget företag, Iris Inter Media AB, och det avtal som tecknats mellan
SotN och Svenska Enter övergick till att gälla mellan SotN och Iris Inter Media.
Tidningen gavs under denna period ut på kassett med ett nummer var 10:e dag
och antalet prenumeranter var ca 800. De senaste årens utveckling inom IT och
teknik har inneburit att möjligheterna att presentera information för synskadade
har utvecklats, bl a via internet och sk Daisy-skivor (ett talboksformat i form av
en CD-skiva). Kassettbanden kommer successivt att försvinna från marknaden
och det var därför angeläget att undersöka vilka andra format för utgivning av
taltidningen som finns på marknaden. Mot denna bakgrund sade SotN upp avtalet med Iris Inter Media AB den 31 december 2002 och en ny upphandling
genomfördes under 2003. I samband med detta beslutade SotN om en tätare utgivning av tidningen från var 10:e dag till en gång/vecka.
Upphandlingen genomfördes under 2003 och avtal tecknades med Iris Inter
Media AB för produktion, distribution och teknisk utgivning av Stockholms
stad taltidning för synskadade för perioden 1 oktober 2003 till 30 september
2005 med möjlighet till förlängning ytterligare två år till och med 30 september
2007.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholms stads taltidning för synskadade vänder sig till vuxna synskadade
stockholmare och bevakar kommunal verksamhet, före och efter beslut. Tidningen ger fördjupad information i de kommunala frågor som kan vara av särskilt intresse för målgruppen. Tidningen har för närvarande 820 prenumeranter
och ges ut med 43 nummer per år.
I gällande avtal mellan SotN och Iris Inter Media AB anges att taltidningen ska
tekniskt återges i form av ljudkassetter, cd-skivor i cd-r format samt ljudfil i
mp3-format. Av avtalet framgår också att en provverksamhet med parallella
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utgivningar med ny teknik kan påbörjas efter överenskommelse mellan parterna.
Under nuvarande avtalsperiod har möjligheten att få tidningen i sk Daisyformat erbjudits prenumeranterna. Alltfler prenumeranter har övergått från kassett till cd-skivor för Daisy-spelare och innevarande avropsperiod är förhållandet 570 kassetter och 250 cd-skivor.
Som angivits ovan är kassettbanden successivt på väg att försvinna från
marknaden. Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), som är en statlig
myndighet och den största producenten av medier anpassade för personer
med läshandikapp, upphörde att producera kassettband för flera år sedan.
Från och med den 1 januari 2007 upphör också Synskadades Riksförbund
(SRF) att ge ut kassettband och övergår helt till andra lösningar.
Som ett led i att undersöka andra tekniska lösningar för tidningen deltar Iris
Inter Media AB under hösten 2006 i ett projekt med sk strömmande läsning
i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS) och Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Tio prenumeranter får under hösten tidningen via
datorn i stället och projektet utvärderas i december 2006.
Mot bakgrund av vad som angivits ovan föreslår förvaltningen att en ny
upphandling av produktionen av Stockholms stads taltidning för synskadade
genomförs under 2007. Under förutsättning att nämnden beslutar enligt
ovan återkommer förvaltningen med förfrågningsunderlag senare under hösten.

