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Personlig assistans som
den egentligen borde vara

Assistansuppdrag i hela Sverige

Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du
som kund vet vad du själv vill ha. Alla har vi

behov som är högst individuella, ingen är den
andra lik. Därför kan vi aldrig generalisera när

det gäller dig eller vår service till dig.

Tala om för oss hur du vill ha det så skräddarsyr
vi din assistans tillsammans med dig.vi din assistans tillsammans med dig.

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt
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 V arje torsdag samlas bokcir-
keln, eller bokmalarna, som 
deltagare Alf Wilén kallar 

gruppen, för högläsning och samtal 
kring böcker och frågor som rör livet 
i stort. 

– Vi läser och pratar om vad vi läst. 
Ofta kommer vi in på både stora och 
små frågor. Det är minst lika viktigt 
som själva läsandet, säger Alf Wilén, 
som kanske är gruppens värsta 
bokmal. Med flera avverkade böcker 
i veckan, alltid några på gång, och 
dagliga besök på biblioteket i Åmål, 
så toppar han läsandet i gruppen.

Denna dag är delar av gruppen 
samlade för att berätta lite om vad 
böcker betyder i deras liv och hur 
bokcirkeln utvecklats under åren till 
att även bli en inspirationskälla för 
eget skrivande. 

Samtalet viktigt
Dan Nyqvist hakar på i samtalet och 
berättar att han tycker samtalen 
kring böckerna, som bokcirkeln lä-
ser, är viktiga. Nyligen kom gruppen 
in på frågor om sorgliga saker som 
kan hända i livet, efter att ha läst 
en rätt sorglig bok som heter: ”Jag 

 känner mig ledsen”. 
– Det blev ett långt prat om vad 

som kan vara väldigt tråkigt i livet. 
Det var förstås inget kul, men ett 
viktigt samtal betonar han. 

– När vi läste ”Hundraåringen som 
försvann” fick vi också mycket att 
prata om. Den är väldigt rolig, samti-
digt som den är lite sorglig också. Det 
tycker jag är den bästa bok vi läst i år, 
konstaterar Dan. 

Och Katarina Zetterberg berättar 
att hon gillar Astrid Lindgren och 
nästan alltid har en bok som hon 
lyssnar på. Anna Karlsson i sin tur gil-

Läsning ger glädje och 
mening i livet!

– Vi är väldigt olika i vår grupp, men ett har vi gemensamt – ett genuint interesse för litteratur, 
läsande och samtal, säger handledare Tracy Bolke, 

som under många år lett en bokcirkel för personer med funktionsnedsättning i Åmål. 

lar spännande böcker, men att böcker 
om kärlek inte är hennes grej. 

– Nej det ska vara lite otäckt och 
spännande. Då är det bra, tycker 
Anna. 

Men läsandet har inte bara lett 
fram till samtal i gruppen. Senaste 
åren har också deltagarna själva både 
på egen hand och tillsammans fattat 
pennan och skrivit berättelser, men 
framförallt bloggat. Men bokcirkeln 
har också utvecklats under åren, nu-
mera är den också en inspirationskäl-
la till eget skrivande, där deltagarna, 
på egen hand och tillsammans, fattat 
pennan och skrivit berättelser.

– Sedan något år tillbaka har vi en 
blogg, där vi skriver om olika saker vi 
är med om på dagarna, och tipsar om 
böcker och andra kulturaktiviteter på 
orten. Men det kan också handla om 
mer personliga saker, säger Tracy, och 
berättar att det växt fram en bra me-
tod för det gemensamma skrivandet.

– Vi skriver verkligen tillsammans. 
Någon kommer med en idé, så testar 

vi, ändrar och bygger på tillsammans. 
På så satt kan många engagera sig i 
skrivandet samtidigt, säger hon.

Belönad berättelse
Och nyligen fick Bokcirkeln också ett 
kvitto på att deras skrivande uppskat-
tas av andra. En av deras berättelser 
”Hundvakt”* vann en skrivartävling 
som Centrum för Lättläst hade, och 
publicerades på deras hemsida.

– Det var jättekul, intygar Alf och 
alla andra i gruppen. Berättelsen 
byggde på en historia som vi varit 
med om, men vi hittade på lite runt 
om. Det blev jättebra och vi blev glada 
när vår text blev publicerad. Nu vill vi 
skriva ännu mera, säger han. 

Carina Svärd, handledare vid 
dagliga verksamheten Nova, som 
också deltar i bokcirkeln, berättar 
att bokcirkeln också väckt intresset 
för kultur i största allmänhet hos 
deltagarna. 

– Vi försöker vara med på olika 
kulturella aktiviteter i Åmål och runt 

Bakre raden: Tracy Bolke, Joakim Alfredsson, Anna Karlsson, Jennifer Aronsson, Carina Svärd
Främre raden: Dan Nyqvist, Katarina Zetterberg, Henrik Hansson

Tracy Bolke, handledare och läsombud.

LäSNINg gER gLäDJE OCH MENINg I LIVET!
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om. Det kan vara biblioteksdagar 
eller andra utställningar. Vi sjunger 
också i kör och gör film tillsammans. 
Film har blivit ett stort gemensamt 
intresse, berättar hon.

Alf berättar att filmandet sker mitt 
i vardagsarbetet. 

– Vi kan gå ut på gården här, eller 
filma när vi jobbar med postsortering, 
som är ett av våra uppdrag på den här 
dagliga verksamheten, säger han. 

Läsning för livet 
– Vi gör det lätt för oss och filmar i 
vardagen. Hönsen som vi har har ute 
har varit bra statister, säger hon och 
alla skattar och håller med. Genom 
att hålla på lär vi oss filmteknik helt 
enkelt, det är väldigt utvecklande för 
oss alla, säger hon och Alf berättar att 
filmerna de gjort visats vid en lokal 
filmfestival bland annat. 

– När våra filmer får en publik 
blir det självfallet extra roligt, säger 
 Carina och börjar titta på klockan. 
Inom kort är det dags för halva grup-
pen att samla ihop sig för dagens 
andra kulturevenemang: körsången. 

– Ja, vi är nog ovanligt kultu-
rella här. Men det ger oss så mycket 
tillbaka, säger Carina Svärd och får 
medhåll av Tracy Bolke:

– Att vara läsombud är det bästa jag 
gjort. Nu har jag haft bokcirklarna 
i många år och sett hur många av 
deltagarna utvecklats och fått nya in-

tressen i livet. För egen del är det också 
väldigt givande att få läsa olika sorters 
böcker, få lästips och samtala med andra 
om allt som ryms i livet, för så är det ju 
med litteraturen - den speglar, fördjupar 
och ger perspektiv i våra liv. 

– Att läsa är mitt största intresse i 
livet. Tack vare att jag kan dela mitt 
intresse här med andra, blir det ännu 
viktigare. Det gör att mitt liv blir både 
roligare och mer innehållsrikt, säger Alf 
Wilén.
TExT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS.

LÄS MER:

Servicegruppens blogg:
www.novanytt.wordpress.com

Här kan du läsa berättelsen  
”Hundvakt”: 
www.lattlast.se/lasombud/ 
hundvakt-av-servicegruppen-i-amal

LäSNINg gER gLäDJE OCH MENINg I LIVET! LäSNINg gER gLäDJE OCH MENINg I LIVET!

 A lf Lundin betonar att läsom-
bud är en hjärtefråga för FUB 
sedan lång tid tillbaka.

– Vi har tagit initiativet till läsom-
bud i landet och arbetar väldigt aktivt 
för att fler ska ta chansen att starta 
läsgrupper, exempelvis inom daglig 
verksamhet eller på gruppbostäder.

Utredningen kring Lättläst bevakar 
FUB noga. I början av året ska remiss-
svaren vara inlämnade.

– Det viktigaste som vi ser det är att 
kompetensen inte vattnas ur genom 
att man sprider ut de olika verksam-
heterna som nu finns samlade under 
Lättläst. Blir det en egen myndighet 

Lättläst en demokratifråga

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 
- Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst inrättas

Kunskapscentret ska ge ut tidningen 8 SIDOR
Kunskapscentret ska även ge ut tidningen 8 SIDOR och 
även lättläst litteratur som inte den kommersiella mark-
naden producerar.

Utredningen föreslår också att ett brukarråd ska inrät-
tas inom kunskapscentret. I brukarrådet ska de som an-
vänder lättläst material kunna ge synpunkter på det som 
producerats, lägga fram önskemål om kommande produk-
tioner och framtida utveckling. I brukarrådet bör även 
representanter för viktiga förmedlare finnas med som till 
exempel bibliotekarier, läsombud, och studieförbund.

Lättlästutredningens uppdrag
Lättlästutredningen har haft till uppgift att kartlägga 
marknad och målgrupper, identifiera och beskriva aktö-
rerna, identifiera behovet av offentligt stöd och föreslå 
hur statens insatser ska organiseras.
www.regeringen.se

 Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och verk-
samheten överförs som ett nationellt kunskaps-
centrum till Myndigheten för tillgängliga medier 

(MTM). Det föreslår Lättlästutredningen, som presente-
rade för en tid sedan.

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, 
Centrum för lättläst, får statliga bidrag för att personer 
med utvecklingsstörning och vissa andra grupper med 
lässvårigheter ska få nyhetsinformation och litteratur. 
Verksamheten står inför nya utmaningar när det gäller 
nya medier och en ökad konkurrens från andra aktörer.

Kunskapscentrum för lättläst inom MTM
Lättlästutredningen föreslår att stiftelsen ska avvecklas 
och att medlen och större delen av verksamheten tillförs 
MTM. Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska 
etableras inom MTM. Kunskapscentret ska utforma 
nationella riktlinjer för lättläst, sammanställa och sprida 
forskning med mera. Insatserna vid kunskapscentret ska 
främst riktas till personer med utvecklingsstörning, an-
dra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i 
hög grad och till personer med demenssjukdom.

välkomnar vi ett kompetenscenter för 
lättläst-frågor. Men det finns också risker 
med en myndighet, exempelvis att utgiv-
ningen av litteratur begränsas eller att 
målgrupperna snävas in, säger han och 
fortsätter:

– Vår förhoppning är att man ska ta 
ska skapa än fler utvecklingsmöjligheter 
för att fler ska få del av lättläst informa-
tion och litteratur, inte minst via ny 
teknik. Det välkomnar FUB självfallet. 
Men det gäller att bevaka att syftet inte 
i första hand är att spara pengar. Något 
som återstår att se, säger Alf Lundin, 
Centrum för Lättläst.
TExT: AGNETA BETGHAMRE HEINS

Fakta: Lättlästutredningen 

 Alf Wilén.

Katarina Zetterberg, Carina Svärd och Henrik Hansson

Alf Lundin, 1:e vice ordförande, FUB.


