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Ang läsombud och lättlästa texter...

Socialnämnden i Katrineholms kommun har mottagit ert brev registrerat den 14
november 2001. I brevet tar ni upp läsombudsverksamheten. Av brevet och bifogade
rapport framgår att i en enkät som skickats ut under år 2000 till läsombuden i länet
hade endast 9 av 28 läsombud i Katrineholm svarat på enkäten. Samtidigt framhålles i
brevet att det i Katrineholm finns en mycket aktiv och fungerande arbetsgrupp for
verksamheten med läsombud.
Redan när projektet startade på mitten av 90 - talet engagerade sig omsorgsverksamheten i Katnneholm i denna verksamhet. Sedan kommunen tog över ansvaret
för omsorgsverksamheten den 1 januari 1996 har engagemanget i
läsombudsverksamheten fortsatt och socialnämnden har på olika sätt lämnat sitt stöd.
Inom omsorgsverksamheten har det hela tiden tydliggjorts att läsombudens
verksamhet skall stödjas bl a genom att låta läsombuden deltaga i de återkommande
samlingar som genomförts. Ansvariga chefer har prioriterat verksamheten när
diskussion har tagits upp om hur personalen bäst används i verksamheten.
Samordningsansvang för verksamheten har varit Anna Lena Ek Sandqvist. På hennes
förslag har socialnämnden vid flera tillfallen givit särskilt ekonomiskt stöd till genomförande av de särskilda veckor med tema Lättläst ("LL- veckor") som arrangerats.
Senast under 2001 gavs sådant ekonomiskt stöd till genomförande av "(B) oktoberkampanjen".
Under den tid som enkäten till läsombuden var ute så var Anna Lena Ek Sandqvist
sjukskriven. Någon information till verksamhetsansvarig chef om enkäten hade inte
givits av dem som skickat ut enkäten, om så hade skett hade stöd kunnat ges som ökat
svarsfrekvensen betydligt.
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Socialnämnden delar de grundläggande värderingar som ligger bakom verksamheten
med Lättläst. Att ge tillgång till läsupplevelser, nyheter/samhällsinformation och ge
möjlighet till deltagande i kulturella aktiviteter är en demokratisk rättighet som inte
bara stödjer de funktionshindrades möjligheter till att vara delaktiga i samhällslivet
utan som även i gemenskap med andra ger upplevelser som stöttar och stimulerar ett
psykiskt välbefinnande.
Nämnden har for avsikt att även fortsättningsvis stödja denna verksamhet och vi
hoppas på ett fortsatt gott samarbete mellan socialtjänsten och övriga organisationer
som deltar i arbetsgruppen.
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