FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Vuxennämnden i Katrineholms Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. En kort
sammanfattning följer här men rapporten i sin helhet följer med brevet. I Katrineholms kommun
finns 28 läsombud och 9 har svarat på enkäten. Varför så få har svarat vet vi inte men det kan
vara en signal i sig att läsombudens viktiga roll behöver lyftas upp och stärkas.
På grund av den låga svarsfrekvensen kan svaren inte ge en fullständig bild av läsombudens
arbete. Det som ändå kan lyftas fram bland svaren är att sju av de nio som svarat läser
fortfarande. De som slutat läsa har slutat på grund av tidsbrist och byte av tjänst från dag till natt.
Det man läser är både barnböcker och lättlästa böcker. Lättlästa böcker är skrivna för vuxna
med ett vuxet innehåll. Det är lätt att man fastnar i att läsa barnböcker. Läsombuden behöver
mycket stöd för att utveckla läsandet och i valet av böcker.
I Katrineholm finns en mycket aktiv och fungerande arbetsgrupp för verksamheten med
läsombud.
I arbetsgruppen finns en representant från socialtjänsten, stadsbiblioteket, FUB och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi föreslår nämnden att bjuda in arbetsgruppen till samtal om hur arbetet med läsombud kan
stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning skall garanteras tillgänglighet till
läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Socialnämnden i Gnesta Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
Lättlästa böcker är skrivna för vuxna med ett vuxet innehåll. Det är lätt att man fastnar i att läsa
barnböcker. Läsombuden behöver mycket stöd för att komma igång med att läsa och för att
utveckla läsandet. De behöver få träffa andra läsombud för erfarenhetsutbyte och för att få
boktips.
Det finns en arbetsgrupp i Gnesta kommun för verksamheten med läsombud. I arbetsgruppen
finns en representant från Bellstasund omsorger, socialtjänsten, stadsbiblioteket, FUB och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi föreslår nämnden att bjuda in arbetsgruppen till samtal om hur arbetet med läsombud kan
stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning skall garanteras tillgänglighet till
läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Socialnämnden i Eskilstuna Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. En kort
sammanfattning följer här men rapporten i sin helhet följer med brevet. I Eskilstuna kommun
finns 42 läsombud och 10 har svarat på enkäten. Varför så få har svarat vet vi inte men det kan
vara en signal i sig att läsombudens viktiga roll behöver lyftas upp och stärkas.
På grund av den låga svarsfrekvensen kan svaren inte ge en fullständig bild av läsombudens
arbete. Det som ändå kan lyftas fram bland svaren är att sju av de tio som svarat läser
fortfarande. De som slutat läsa har slutat på grund av bristande intresse hos boende och övrig
personal. Inget stöd från ledningen och för stor grupp i för små lokaler. Anledningen att man
inte läser överensstämmer med svar från andra kommuner. Det man läser är både barnböcker
och lättlästa böcker. Lättlästa böcker är skrivna för vuxna med ett vuxet innehåll. Det finns
generellt sett tendenser att man fastnar i att läsa barnböcker. Läsombuden behöver stöd i att
utveckla läsandet och i valet av böcker. Det som också är anmärkningsvärt i Eskilstuna är
bristen på nyhetstidningar.
Eskilstuna har en mycket aktiv och fungerande arbetsgrupp för verksamheten med läsombud. I
arbetsgruppen finns en representant från socialtjänsten, stadsbiblioteket, FUB och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi föreslår nämnden att bjuda in arbetsgruppen till samtal om hur verksamheten med läsombud
kan stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning skall garanteras
tillgänglighet till läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Bellstasund OmsorgerAB
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
För ett år sedan genomfördes en läsvaneundersökning i Sörmland. Inom Bellstasund omsorger i
Gnesta finns sex läsombud. Tre av dem svarade på enkäten. Av de tre är det två som fortfarande
läser. Anledningen till att läsombudet slutat är bristande intresse. Det är ett vanligt svar på den
frågan.
Bristen på intresse kan vara både hos de man läser för men också hos läsombudet. Det kan
innebära stora svårigheter att väcka intresse hos dem som inte är vana vid läsning.
Lättlästa böcker är skrivna för vuxna med ett vuxet innehåll. Det är lätt att man fastnar i att läsa
barnböcker. Läsombuden behöver mycket stöd för att komma igång med att läsa och för att
utveckla läsandet. De behöver få träffa andra läsombud för erfarenhetsutbyte och för att få
boktips.
Det finns en arbetsgrupp i Gnesta kommun för verksamheten med läsombud. I arbetsgruppen
finns en representant från Bellstasund omsorger AB, socialtjänsten, stadsbiblioteket, FUB och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi föreslår att ansvariga inom Bellstasund Omsorger AB träffar arbetsgruppen för samtal om
hur arbetet med läsombud kan stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning
skall garanteras tillgänglighet till läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Socialnämnden i Oxelösunds Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. I Oxelösunds
kommun finns 3 läsombud och ingen av dem har svarat på enkäten. Varför de inte svarat vet vi
inte men det kan vara en signal om att läsombudens viktiga roll behöver lyftas upp och stärkas.
Läsombuden behöver mycket stöd för att utveckla läsandet och i valet av böcker. De behöver få
träffa andra läsombud för erfarenhetsutbyte och för att få boktips. I Oxelösund är läsombud inte
en prioriterad verksamhet vilket medför att det saknas läsombud i bostäder som ger stöd och
service.
I Nyköping liksom i andra kommuner i Sörmland finns en aktiv och fungerande arbetsgrupp för
verksamheten med läsombud. I arbetsgruppen finns en representant från socialtjänsten,
stadsbiblioteket, FUB och Studieförbundet Vuxenskolan. På grund av den låga aktiviteten i
Oxelösund har läsombuden gått samman med Nyköping.
Vi föreslår nämnden i Oxelösund att tillsammans med verksamhetsansvarig fundera över hur
läsning med läsombud skall komma igång, stärkas och tydliggöras för att personer med
utvecklingsstörning skall garanteras tillgänglighet till läsupplevelser, nyheter och
samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Socialnämnden i Nyköpings Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. I Nyköpings
kommun finns 41 läsombud och 19 har svarat på enkäten. Av de 19 som svarat är det 12 som
aktivt läser. De som inte läser skriver att det beror på bristande intresse hos de boende, byte av
arbetsplats och tidsbrist.
Läsombuden behöver mycket stöd i att utveckla läsandet och i valet av böcker. De behöver också
få träffa andra läsombud för erfarenhetsutbyte och för att få boktips.
I Nyköping liksom i andra kommuner i Sörmland finns en aktiv och fungerande arbetsgrupp för
verksamheten med läsombud. I arbetsgruppen finns en representant från socialtjänsten,
stadsbiblioteket, FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi föreslår nämnden att bjuda in arbetsgruppen till samtal om hur verksamheten med läsombud
kan stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning skall garanteras
tillgänglighet till läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Socialnämnden i Flens Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. En kort
sammanfattning följer här men rapporten i sin helhet följer med brevet. I Flens kommun finns
17 läsombud och 5 har svarat på enkäten. Varför så få har svarat vet vi inte men det kan vara en
signal i sig att läsombudens viktiga roll behöver lyftas upp och stärkas.
På grund av den låga svarsfrekvensen kan svaren inte ge en fullständig bild av läsombudens
arbete. Det som ändå kan lyftas fram bland svaren är att 2 av 5 som svarat läser fortfarande. De
som slutat läsa har slutat på grund av bristande intresse hos boende och att strukturen på
gruppbostaden har ändrats. Anledningen att det är bristande intresse som gör att man inte läser
överensstämmer med svar från andra kommuner. Det man läser är bl.a. barnböcker och
lättlästa böcker. Lättlästa böcker är skrivna för vuxna med ett vuxet innehåll. Det är lätt att man
fastnar i att läsa barnböcker. Läsombuden behöver mycket stöd för att utveckla läsandet och i
valet av böcker.
Det finns en arbetsgrupp i Flens kommun för verksamheten med läsombud. I arbetsgruppen
finns en representant från socialtjänsten, stadsbiblioteket, FUB och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Vi föreslår nämnden att bjuda in arbetsgruppen till samtal om hur verksamheten med läsombud
kan stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning skall garanteras
tillgänglighet till läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

FUB

SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna

Till Socialnämnden i Vingåkers Kommun
Läsombud och lättlästa texter är en demokratisk rättighet som ökar möjligheten till
delaktighet i samhället.
Som en del av den landsomfattande läsrörelsen pågår under oktober månad en kampanj
BOKTOBER för att lyfta fram högläsning och lättlästa böcker. Med anledning av det vill vi
påminna om läsombudens viktiga roll.
Genom projekt i Sörmlands kommuner i mitten på 90-talet startade en verksamhet med
läsombud i bostäder med särskilt stöd och service och inom daglig verksamhet. Personer som
finns inom verksamheterna behöver på grund av sitt funktionshinder anpassade texter och
någon som läser högt och förklarar innehållet. Läsombud är ordinarie personal som får ett extra
ansvar för att ordna läsestunder. Målet är att personer med utvecklingsstörning med eller utan
autism skall ges möjlighet till delaktighet och tillgänglighet när det gäller läsupplevelser,
samhällsinformation nyheter etc. i enlighet med LSS och FN:s handikappregler m.m.
I Vingåker utbildades flera läsombud och det fanns ett stort intresse för att komma igång med
läsning. Men på grund av bl.a. flera chefsbyten har läsningen fallit bort inom bostäder med
särskild service och är idag ingen prioriterad verksamhet. För ett år sedan genomfördes en
läsvaneundersökning bland läsombuden i Sörmland. I Vingåkers kommun finns 2 läsombud och
1 har svarat på enkäten. Det kan tilläggas att läsning inom daglig verksamhet fungerar ganska
bra.
Läsombuden behöver mycket stöd för att komma igång och utveckla läsandet. De behöver få
träffa andra läsombud för erfarenhetsutbyte och för att få boktips. Nya läsombud behöver utses
och få utbildning.
I Vingåker finns en tynande arbetsgrupp för verksamheten med läsombud. I arbetsgruppen
finns representanter från socialtjänsten, stadsbiblioteket, FUB och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Vi föreslår nämnden att bjuda in arbetsgruppen till samtal om hur verksamheten med läsombud
kan stärkas och tydliggöras för att personer med utvecklingsstörning skall garanteras
tillgänglighet till läsupplevelser, nyheter och samhällsinformation.
Nyköping den

Flen den

Tina Kempe

Solveigh Lagerbäck

Ordförande LFUB

Ordförande Föreningen Autism

tinakempe@hotmail.com

ake.lagerback@beta.telenordia.se

Adress: Pegevägen 20
610 55 Stigtomta

Adress: Skebokvarn, Tallgården
642 91 Flen

