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Startboende – ett smart sätt att flytta hemifrån Sid 7
Steget att flytta hemifrån kan kännas stort, både för den som flyttar och för 
föräldrarna. I Landskrona har man hittat ett sätt som gör det lite enklare.

I Landskrona finns ett verkligt brukarinflytande  Sid 4
Rätten till självbestämmande får inte vara tomma ord, tyckte man i Lands-
krona och införde en modell för brukarinflytande.
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En särskild webbplats för barn och unga             25
Psykiatrisk tvångsvård möjlig             25
En särskild patientlag                         25
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Bilder som berättar             34
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Bra handbok för stöd till barn    Sid 20
Socialstyrelsen har gett ut en utmärkt handbok om LSS-stödet till barn.

Får man vara anonym?     Sid 9
Ibland kan det vara svårt att våga rapportera om ett missförhållande.
Har man då rätt att få vara anonym?

Det behövs bättre utbildningar för LSS-personal! Sid 18
I Mölndal finns en unik utbildning för blivande aktiveringspedagoger.
Det borde finnas flera!

De antroposofiska 
verksamheterna blommar!

Sid 12

Boende för personer med Prader-Willis syndrom  Sid 22
I en Stockholmsförort finns landets enda boende för personer 
med Prader-Willis syndrom.

Fördomar och rädsla               Sid 33
I tider av social oro kan många grupper drabbas av fördomar.

Arbetsterapin har betytt mycket    Sid 17
Det var arbetsterapeuterna som utformade innehållet i 
den dagliga verksamheten.

Läkarinsatserna är för dåliga!    Sid 10
I Socialstyrelsens lägesrapport finns alarmerande uppgifter 
om vad bristerna i läkarstöd till LSS-bostäder fört med sig.

Fortsatt uppåt 
för riskkapitalbolagen 
Kent Werne fortsätter sin granskning 
av de stora firmornas vinster 
inom LSS-verksamheten. Sid 26


