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2018 är det val i Sverige. Hur kan alla röstberättigade ges möjlighet att rösta? Hur kan du arbeta 
för att ge de individer du möter den möjligheten?

Välkommen till en eftermiddagen som handlar om vårt demokratiuppdrag.

Du får tips om hur ni kan arbeta med  Valskola 2018, Legimus, 8 sidor, Mitt val och andra digitala 
resurser. Ta med mobiltelefon, Ipad eller liknande för att kunna vara aktiv och direkt prova på hur 
det fungerar.

Vi gästas också av forskaren Eric Svanelöv, Mälardalens högskola, som kommer att berätta om sin 
studie om hur delaktighet upplevs av personer med intellektuell funktionsnedsättning som har daglig 
verksamhet/boende.

Dagen vänder sig till läsombud, personal inom LSS-verksamhet, högläsare, biblioteksmedarbetare, 
anställda inom folkbildningen och andra intresserade.

Ta gärna med dina kollegor!

Anmäl dig här: 

https://rv.powerinit.com/Data/ca/EventTemplates/4401/?EventId=84&Email=cajsa.brostr
om@regionvastmanland.se&RecipientId=6888

Dagen är kostnadsfri. ANMÄLAN ÄR BINDANDE. 

Om du får förhinder, skicka en kollega eller meddela arrangörerna. 

Vid frågor kontakta: Cajsa Broström, tfn:021-17 39 11, cajsa.brostrom@regionvastmanland.se

Se programmet på nästa sida  →
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Inspirationseftermiddag för läsombud
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Hörsalen, Karlsgatan 2 i Västerås 

3 maj 2018, Inspirationseftermiddag för Läsombud

http://ll-forlaget.se/titel/valskola-2018/9534
http://www.legimus.se/
http://8sidor.se/
https://www.sv.se/projektsajter/mitt-val/
https://rv.powerinit.com/Data/ca/EventTemplates/4401/?EventId=84&Email=cajsa.brostrom@regionvastmanland.se&RecipientId=6888
mailto:cajsa.brostrom@regionvastmanland.se


regionvastmanland.se

13:15
Välkommen!
Cajsa Broström, kulturutveckling Region 
Västmanland, introducerar program och 
innehåll för eftermiddagen.

13.30 - 14.00
Tillgänglig läsning, digitala verktyg och 
MTM:s arbete inför höstens val. 
Lovisa Karlsson Kjellin, MTM

14.00 - 14.40
Delaktighet inom daglig verksamhet, hur 
delaktighet upplevs av personer med 
intellektuell funktionsnedsättning som har 
daglig verksamhet/boende.                          
Eric Svanelöv, doktorand vid MDH

14.40 - 15.10 
Kaffe och mingeltid hos utställarna

15.10 - 15.40
Mitt val och demokrati
Varför röstar så få personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar?                        
Margareta Hallner, SV och FUB, pratar om Mitt 
val och Hälsokörkortet.

15.40 - 16.00 
Konkret inspiration för Läsombud från 
Västerås stadsbibliotek 
Karl Göransson informerar om hur du kan 
använda de digitala resurser som nås via 
bibliotekets webben och Hanna Jenssen
avslutar med några nya boktips.                        

Utställare:

 Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM),

 Västerås stadsbibliotek

 FUB

 Studieförbundet Vuxenskolan

Vid frågor kontakta: 
Cajsa Broström
tfn: 021-17 39 11

e-post: 
cajsa.brostrom@regionvastmanland.se

Anmäl senast 26 april via denna länk:

htthttps://rv.powerinit.com/Data/ca/Even
tTemplates/4401/?EventId=84&Email=caj
sa.brostrom@regionvastmanland.se&Reci
pientId=6888

Dagen vänder sig till läsombud, personal inom  
LSS-verksamhet, högläsare, biblioteksmedarbetare,
anställda inom folkbildningen och andra intresserade.

Ta gärna med dina kollegor!

Lokal: Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås
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