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Läsarglädje 
◆ Igår var jag på releasefest för den lättlästa 
boken Funkisfestivalen – En tävling för vinnare. 
Vilken bubblande sång och dansglädje som 
mötte där. Flera av artisterna som är med 
i boken uppträdde under kvällen, och de 
verkligen älskade att stå på scenen. Den där 
glädjen, stoltheten och gemenskapen som 
musiken kan skapa är verkligen välfångad i 
boken. Möt några av artisterna och läs mer 
om boken på sidan sex. Musikglädjen får 
också utlopp i fler böcker som vi tipsar om 
längst bak i tidningen.
 Ett annat roligt möte med läsarna var ett 
besök på Kungsbladet, en tidning som ges 
ut av Kungsholmens dagliga verksamhet 
i Stockholm. Det ger styrka och målmed-
vetenhet i arbetet med lättlästa böcker och 
annan tillgänglig läsning, att få se med egna 
ögon hur viktiga de är. Redaktionen på 
Kungsbladet håller på med ett temanummer 
inför höstens val. De har bland annat läst den 
lättlästa boken Valskola 2018 och diskuterat 
den tillsammans. Bland våra målgrupper är 
det så många som inte röstar, men för redak-
tionen på Kungsbladet var det självklart att de 
skulle vara med och påverka sin vardag. Möt 
dem på mittuppslaget i tidningen.
 Och så klart! Alla läsombud och högläsare: 
ta chansen och besök bokfesten på bokmäs-
san i Göteborg i september. Vi ger er varsin 
gratisbiljett. I år har MTM ingen monter, 
men kanske ses vi i vimlet eller vid något av 
de seminarier vi är med och anordnar. 

Väl mött!

Läsombudsgruppen på MTM
Kontakta oss om du vill tipsa om något till kalendariet  
eller Läsombudet, om du vill uppdatera dina kontaktuppgifter  
i registret eller om du undrar över något.

Kontakt allmänna frågor och register | info@mtm.se
Lovisa Karlsson Kjellin | lovisa.karlsson.kjellin@mtm.se
Catharina Kåberg | catharina.kaberg@mtm.se
David Södergren Medin | david.sodergren-medin@mtm.se
Tom Weegar | tom.weegar@mtm.se

L Ä S O M B U D ET  n r  2 .  2 0 1 8

KA LEN DARIUM
PÅ GÅNG LANDET RUNT
24-25/5 Demensdagarna i Malmö. MTM ställer ut.

29/8 Skansen för alla – med alla sinnen. En dag speci-
ellt för besökare med funktionsnedsättning på Skansen i 
Stockholm.

Höstens inspirationsdagar är inte klara. Håll koll på 
kalendern på Läsombudswebben för senaste nytt.

Lovisa Karlsson Kjellin
redaktör

Kan böckerna  
läsa människor?  

Det kan de förstås!  
Hur skulle de annars  
veta allting om oss?

Lennart Hellsing
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Planera gärna in ett besök till bokmässan i  
Göteborg 27–30 september. Det är årets största 
bokhändelse och MTM bjuder alla läsombud och 
högläsare som vill åka på biljetten. Det är vårt sätt 
att visa uppskattning för det fantastiska arbete ni 
gör. Bokmässan är ett tillfälle att frossa i böcker 
men också att fylla på kunskapsförråden och få 
inspiration. 

Vill du ha en gratisbiljett till mässan?
Mejla då ditt namn och och din adress till  
david.sodergren-medin@mtm.se senast 31 augusti 
så får du en fri entrébiljett! Observera att erbju-
dandet endast gäller läsombud och högläsare. 

Prinsbesök på MTM
Prins Carl Philip besökte MTM den 6 mars för 
att lära sig mer om lättläst, talböcker och andra 
tillgängliga medier.

Fel uppgifter? Mejla register@mtm.se
Stämmer dina prenumerationsuppgifter till Läs- 
ombudet? Har du ny adress? Vill du avsluta pre-
numerationen eller flytta över den till ny personal? 
Mejla i så fall register@mtm.se. Ange prenumera-
tionsnumret på baksidan av tidningen och tala om 
vilken ändring du vill att vi gör, så fixar vi det.

Tidningsläsaren Akila:  
ett nytt sätt att läsa tidningen
Tidningsläsaren Akila är en app och ett nytt sätt att 
läsa dagstidningen. För många är det en stor hjälp 
att läsa och lyssna sam-
tidigt. Med appen Akila 
lyssnar du på innehållet 
samtidigt som du följer 
med i texten och kan se 
bilderna. Du kan anpassa 
textens storlek, typsnitt 
och färg efter dina behov.
 För att använda Akila 
behöver du en prenume-
ration på din dagstidning som taltidning. Låter det 
intressant? Läs mer på mtm.se/akila

MTM till Malmö 2020
Regeringen har beslutat att utlokalisera Myndighe-
ten för tillgängliga medier till Malmö. Flytten ska vara 
genomförd 1 januari 2020. Det betyder att all myn-
dighetens verksamhet flyttar till Malmö. Undantaget 
är nyhetstidningen 8 sidor, där en särskild utredning 
ska avgöra om tidningen ska fortsätta att vara en del 
av MTM eller om den ska bli en del av public ser-
vice. Resultatet av utredningen redovisas 29 juni.

MTM bjuder läsombud och högläsare på bokmässan i Göteborg! 

Helena Nordqvist presenterar talböcker för prins Carl Philip 
och Magnus Larsson, generaldirektör för MTM. Foto: Henrik 
Garlöv/Kungahuset.

På sista sidan i tidningen hittar du adressuppgifterna  
och prenumerationsnumret.

Här hittar du namn, 
adress och prenumera-
tionsnummer!
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Pristagaren Ingeborg Albrecht Svensson tillsammans med sina högläsarkollegor.

På dagliga verksamheten Kungsholmen planerar tidningsgruppen att göra ett tema- 
nummer inför valet i höst. På det sättet förbereder de sig inför valet och kan sprida  
sina kunskaper vidare till alla som jobbar på den dagliga verksamheten. Dessutom 
får de lokala politikerna veta vilka frågor redaktionen tycker är viktiga i valet.

– Vi påverkar när vi röstar

V
   i träffar redaktion och personal på tidningen 
Kungsbladet när de har redaktionsmöte och sit-
ter samlade runt det stora redaktionsbordet. 
Det är ett peppat gäng som även förberett sig 

för att intervjua oss om vad vi gör. 
 I sin nuvarande form har Kungsbladet funnits sedan 
2013. Tidningen är lättläst för att så många som möjligt 
ska kunna läsa den. Kungsbladet skickas ut till alla som 
arbetar på den dagliga verksamheten, deras chefer och 
anhöriga. Tidningen skickas även till andra som kan 
vara intresserade eller som redaktionen vill ska veta 
vad de tycker. Ofta när de gör tidningen arbetar de med 
ett tema som teater eller film, eller som nu, höstens 
val. Valnumret ska skickas till politikerna i den lokala 
stadsdelsnämnden och till Stockholms funktionshinders-
ombudsman.

 Veckan efter vårt besök ska redaktionen till stadshuset 
och träffa politiker. Det är flera på redaktionen som ser 
fram emot att träffa politikerna. Linda är nyfiken på hur 
det ser ut där de jobbar och Marie är mer intresserad 
av vad de jobbar med. De förbereder frågor som de ska 
mejla till politikerna i förväg och tränar på att läsa upp 
frågorna för varandra. 
 – Vad ska ni fråga politikerna om? Vilka frågor är 
viktiga för er?
 – Hur ska det bli med gruppboenden och daglig verk-
samhet? undrar Marie.
 – Kontaktpersoner! berättar Kenneth. Här bryter  
Krister in och förklarar hur viktig en kontaktperson är. 
Det blir en kompis utanför gruppboendet, någon att 
göra saker med på fritiden, som att gå på bio. Utan  
kontaktperson kan man bli fast hemma.

Bilden till vänster: Krister är Kungsbladets fotograf. Han tycker att  
möjligheten att ha en kontaktperson är en viktig valfråga.

Bilden till höger: Redaktionen för Kungsbladet planerar ett valnummer.  
Inför det kommer de att träffa politiker i Stockholms stadshus.
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Gruppen har många frågor. Vid 
vilken ålder får man inte längre 
arbeta på daglig verksamhet? Kan 

man inte få välja själv? Ska habiliterings-
ersättningen få finnas kvar? Och hur har 
politikerna tänkt med daglig verksamhet 
på vanliga arbetsplatser? Det kan vara tufft. 
Kommer man att kunna få det stöd man 
behöver?
 – Vad är egentligen delaktighet? Och 
hur blir människor med funktionsvariation 
delaktiga i samhället? Det är frågor som 
vi funderar kring, sammanfattar Annika i 
personalen.
 – Men varför har ni bestämt er för att 
skriva om valet?
 – Det är viktigt! Man behöver veta vem 
som styr över en, säger Linda efter att ha 
funderat en stund.
 – Ja, det är bra att veta vad som händer. 
Till exempel om det blir förändringar i  
kollektivtrafiken med handikappfram- 
komligheten, fortsätter Krister.
 Nu fyller flera på med argument:
 – Bra när man ska rösta till hösten.
 – Vi påverkar när vi röstar. Vem som ska 
bestämma i politiken.

Linda berättar att hon tycker om att ta 
på sig fina kläder när det är dags att  
  rösta. Det är lite högtidligt. Vi andra 

runt bordet håller med. Det är både lite 
högtidligt och lite festligt.
 – Hur har ni förberett er? Har ni läst på 
om valet? Var hittar ni information?
 Gruppen har läst Valskola 2018, och har 
hittills hunnit arbeta med de tre första 
kapitlen, berättar Annika. När vi frågar 
vad de tycker om boken får den snabbt två 
tummar upp. De har bland annat gått  
igenom olika sätt att rösta.  
– Man kan poströsta eller rösta på en  
ambassad, berättar Peter.
 De berättar också att närmare valet kommer det  
valstugor man kan besöka och debatter på tv. Den lätt-
lästa nyhetstidningen 8 Sidor följer de med i varje vecka.
 Annika visar oss temanumret om valet från 2014. 
Förutom politikerintervjuerna tänker de precis som då 
skriva lättlästa texter om alla partierna. Informationen  
 

 
 
 
hämtar de från Allaväljare.se. De tänker också reda ut 
svåra ord som är bra att kunna. 
 Redaktionens entusiasm smittar av sig och vi ser  
verkligen fram emot att få läsa Kungsbladets tema- 
nummer om valet 2018.

Text och foto: Lovisa Karlsson Kjellin  
och David Södergren Medin

Kenneth demonstrerar hur han genom att använda sin Ipad och klicka på 
förprogrammerade meningar kan ställa frågor till dem de ska intervjua.



Mingel och musik på bokfest!
För att fira att boken Funkisfestivalen kommit ut bjöd  
författaren Helene Lumholdt till fest för dagliga verksam-
heter, gruppboenden, läsombud, särskoleelever, festival-
deltagare, vänner och alla som hjälpt till att göra boken. 
Det blev en glad kväll med mingel, 
sång och dans.

Funkisfestivalen  
– En tävling för vinnare
Av Helene Lumholdt

Följ med på Funkisfestival – en fantastisk fest full 
av glitter och glamour!
 Funkisfestivalen är en sångtävling för personer 
med funktionsnedsättningar. I den här boken får du 
följa festivalen från finalen våren 2017 till den sista 
deltävlingen i februari 2018. Du får möta artisterna, 
både på och bakom scenen. De berättar om hur 
det känns att tävla, om att vara nervös och om att 
bli besviken. Men mest handlar Funkisfestivalen 
om lyckan att stå på scen och få sjunga. Boken 
innehåller många färgfoton.

LL-förlaget, nivå 1 – lättast – ll-forlaget.se

1.

4. 5.

2.

3.

1. Josefin Brolin är en av artisterna som vi 
får följa i boken Funkisfestivalen. Hon är van 
att stå på scen och uppträdde under kvällen 
med låten ”Det finns en väg”.

2. – Vill ni ha Abba eller? ropade Magdalena 
Westin innan hon till publikens förtjusning  
klämde i med ”I Have a Dream”. 

3. Anton Wallman bidrog med två låtar. Med 
sina medryckande uppträdanden lockade han till 
dans och jubel. 

4. Det är glatt, trångt och högljutt på release-
festen i Bångska våningen på Stureplan i Stock-
holm.

5. Det var många som passade på att köpa  
och läsa boken om Funkisfestivalen. Susanna 
verkade nöjd med sitt köp. 
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1Hej, vad innebär det 
att vara handläggare 
i funktionshinder-

frågor?
Som handläggare i funktionshin-
derfrågor jobbar jag för att barn, 
ungdomar och vuxna med olika 
sorters funktionsnedsättningar ska 
kunna ha en bra och aktiv fritid. 
Det innebär till exempel att jag för-
söker jobba för att föreningar ska 
ha verksamhet som personer med 
funktionsnedsättningar kan  
ta del av. 
 Jag samarbetar mycket med oli-
ka aktörer som föreningar, studie-
förbund, kulturskolan, och biblio-
tek. Rådgivning till barn, unga och 
vuxna om var de kan hitta olika 
fritidsaktiviteter är också en viktig 
verksamhet. Dessutom håller jag 
i en hel del olika evenemang som 
till exempel Funkisfestivalen och 
sommarläger.

2  Vad gör ni i Bot-
kyrka för att fler ska 
kunna bilda sig en 

uppfattning inför valet?
Vi erbjuder utbildning till valinfor-
matör. Det kan vara till exempel 
personal på gruppboenden som 
får utbildning för att kunna hjälpa 
boende och andra att rösta. Det är 
viktigt att informationen man ger 
är objektiv och inte politiskt färgad.  
Sedan kommer vi ha studiecirklar 
med Studieförbundet Vuxensko-

lans (SV) material Mitt val. Det 
kommer erbjudas gruppboenden, 
daglig verksamhet, gymnasiesär-
skolan och Klippan i FUB. Vidare 
planerar vi att ordna politikercafé 
där man kan få ställa frågor till 
lokala politiker.

3 Vilka är ni som sam-
arbetar inför valet?
Det är kultur- och fritidsför-

valtningen i samarbete med demo-
kratiutvecklaren i kommunen, 
vård- och omsorgsförvaltningen, 
arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen, SV och FUB 
samt förhoppningsvis Attention. 
Vi har också samarbete med andra 
funktionshinderföreningar för att 
se vad som kan behövas för att de 
ska kunna rösta.

4 Vilken aktivitet har 
ni fått störst gensvar 
för?

Studiecirklarna Mitt val har tagits 
emot väldigt positivt.

5 Kommer ni att arbe-
ta vidare med demo-
kratifrågorna även 

efter valet i höst?
Ja, vi ser det här som starten på 
demokratiarbetet i kommunen 
och kommer jobba vidare med 
det efter valet.
Text: Lovisa Karlsson Kjellin

5 FRÅGOR TI LL . . .

Iréne Cederborg som är handläggare i funktionshinderfrågor på  
kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun. Inför höstens val  
planerar Irene verksamheter för att personer med funktionsnedsättningar 
ska kunna rösta.

www.mtm.se/val2018
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SVERIGE
Porto betalt
Port payé

B

när Carolas fläkt 
höll på att stoppa 
hennes seger och 
mycket annat som 
hänt i kulisserna 
när ABBA, Kikki 
Danielsson och 
Loreen tävlat i 
schlager. Boken innehåller 
färgbilder. 
LL-förlaget, nivå 2 – lättare

FAKTA OM DANSBAND
av Ann-Charlotte Ekensten

Dansbandsmusik passar att dansa 
till, det hör man nästan på namnet! 
I den här boken kan du läsa om 
hur det är att spela i ett dansband 
och få en spännande inblick i 
musikernas vardag. Du kan också 
läsa om bugg och 
foxtrot, två danser 
som passar bra till 
den här musiken. 
Läs också om 
vilka instrument som 
brukar finnas med i 
ett dansband. Boken 
innehåller många 
färgbilder och faktarutor.
Vilja, nivå medium

T   = boken finns även som talbok 
att låna via ditt lokala bibliotek eller 
Legimus.
Text: Viveka Norström Hallberg,  
Helena Lingmert och Clara Lind-
ström

SEBBE STAXX:  
MUSIKEN, BROTTEN, BEROENDET 
av Niklas Malmberg och Sebastian 
Stakset

Sebastian Stakset är känd som 
Sebbe Staxx, en av medlemmarna 
i hiphop-gruppen Kartellen. I sin 
självbiografi berät-
tar han om den 
jobbiga uppväxten 
i en Stockholms-
förort. Sebbe blev 
mobbad i skolan 
och hamnade i en 
ond cirkel av krimi-
nalitet och droger. 
Musiken blev hans räddning.
Vilja, nivå x-large, lix 22

SERUM  
av Mårten Melin

Maja spelar bas i bandet Serum. 
Hon älskar verkligen att stå på 
scen och drömmer om att bli 
musiker. När en av 
Serums konserter 
blir hyllad i lokal-
tidningen känns 
det som att dröm-
men kommer lite 
närmare. Men de 
andra i bandet 
verkar ha andra 
planer för framtiden. 
Sångaren Fille har bestämt sig för 
att flytta ifrån stan. Hur ska det nu 

gå för bandet? En må bra-bok om 
musik, kärlek och vänskap.
Vilja, nivå medium, lix 12 

EN HERRGÅRDSSÄGEN 
av Selma Lagerlöf, återberättad av 
Johan Werkmäster
En gång för länge sedan levde en 
ung man som hette Gunnar Hede. 
Hans föräldrar vill att han studerar, 
men det enda 
han bryr sig om 
är att spela fiol. 
Föräldrarnas vän 
tar ifrån Gun-
nar fiolen. När 
Gunnar inte får 
spela, blir han 
galen. Kan den 
fattiga flickan 
Ingrid hjälpa Gunnar att bli frisk? 
En klassiker som kom ut redan 
1899. En sorglig och vacker 
berättelse om kärlekens kraft och 
musiken som både tröst, magi och 
farlig verklighetsflykt.
LL-förlaget, nivå 2 – lättare  T

SCHLAGERHJÄLTAR
av Bengt Fredriksson 

Här hittar du massor av roliga 
fakta om några av våra mest kända 
schlagerartister. Vi får följa med 
både till Melodifestivalen och 
Eurovision Song Contest. Här 
kan vi läsa om hur det gick till 

BOKTIPSET!

Lättläst om MUSIK 
Läs om musiken, artisterna och känslorna! I de här  
lättlästa böckerna får du möta populära artister och genrer  
och läsa berättelser där musiken spelar en avgörande roll.

  

  


