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Gunilla Linn Perssons nya bok   Sid     34
Etiska frågeställningar    Sid     34
Omslagets konstnär    Sid     35

Dessutom

 Sid 8

Sid 16 – 19

Privatisering och uppbrott
När kommunerna lägger ut verksamheter på entreprenad 
väcker det många tankar hos de berörda.

Har DO glömt personer med funktionshinder?
I ett och ett halvt år har diskrimineringsombudsmannen haft 
ansvar för att föra funktionshindrades talan.

Elva år
Mammorna i i Jönköping stöttar varandra. I elva år 
har man träffats.

Sid 4

• Varför använder vi inte de kunskaper vi har? • Olika kunskapscentra
• Behovet av kunskaper runt psykisk ohälsa • Eldorado i Göteborg 
• Carpe och den nationella konferensen

LSS förändras
Om nyheterna i lagstiftningen som träder i kraft nästa år.

Sid 20

”Om man sjunger på sitt eget sätt
      blir det inte fel men rätt”

Om Allakan-kören i Jönköping.

 Sid 6

 Sid 10

 Sid 12

Att ta god man på allvar
Allt fler personer har god man. Det ställer stora krav 
på kommunernas överförmyndare.

Det behövs ett nationellt kunskapscenter!

Det kom ett brev...
”Jag är nog en av de få som växt upp på ett 
vård- och arbetshem för utvecklingsstörda perso-
ner”, skriver Eva Arlid-Malmqvist, Ljungsbro. 

Sid 22Över 60 000 får LSS-insatser
Antalet som får LSS-insatser fortsätter att öka. Allra mest ökar daglig 
verksamhet. Ny statistik från Socialstyrelsen!

Sid 26
En bra förberedelse för livet?
De flesta elever som lämnar gymnasiesärskolan vill ha ett riktigt jobb. 
Men är de förberedda på de krav som ställs? undrar Peter Hurtig, MISA.

Sid 30

Stor skillnad på boendet
Överläkare Hans Olsson är förvånad över de stora skill-
naderna mellan olika bostäder.  Sid 14


