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Att leva i samhället som alla andra ställer stora krav på den som har en intel-
lektuell funktionsnedsättning. Alltfler erbjuder samtals- och studiegrupper 
där man kan diskutera med andra och lära sig handskas med de svårighe-
ter man möter.

Straffavgift            Sid    11 
Kunskaper hos personal         11
Ersättning för kost          11
Carmen och döden          11
Jag önskar att hon dör före mig         13
Våldsamt osynlig          13
Vad är IVO?           16
Vansinnets diagnoser          17
Myndigheten för delaktighet         19
Gode män och förvaltare         19
Två böcker om välfärdens utveckling       26
Den första som fick ta traktorkörkort       27
Hur många?       34
Regler och bestraffningar i daglig verksamhet  34
Omslagets konstnär                35

Dessutom

Allt är inte juridik       Sid 14
Birgitta Hagström, IVO, tänker skapa en bra tillsyn av LSS-verksamheterna 
i Småland.

Kommuner sviker barn med funktionshinder  Sid 12
Barnläkare i Göteborg protesterar mot att kommunerna inte lever upp 
till målsättningarna i LSS.

– ATT LÄRA SIG LEVA –

Stäng av mobiltelefonerna!     Sid 18
Alltfler reagerar mot hur vi använder våra mobiltelefoner.

Glasade Gången
Ett bildreportage från en Daglig Verksamhet som 
var pionjärer på att skapa riktiga jobb.

Hur kunde det ske?      Sid 22
För 20 år sedan förfasade vi oss över ett reportage i Intra om hur gruppbo-
städer och dagliga verksamheter i Texas drevs som vilka firmor som helst. 
Men nu är vi där själva. Stora delar av LSS-verksamheterna har som huvud-
sakliga målsättning att ge vinst åt sina ägare. Varför blev det så?

Ni kan inte ställa samma krav    Sid 28
Barry Karlsson har forskat om demens hos personer 
med utvecklingsstörning.
FAS – elefanten i rummet     Sid 32
Trots att det föds ca 1000 barn med alkoholrelaterade fosterskador i 
Sverige varje år så är FAS en relativt okänd diagnos.

När föräldraförmågan sviktar  Sid 4
En ny dom slår fast att det är diskriminerande att inte göra en individuell 
bedömning när man omhändertar barn vars föräldrar har en utvecklings-
störning. Iren Åhlund kommenterar domen.

Social kompetens, Misa             Sid    6
Känslor, relationer och sexualitet, Örebro          Sid   8
Schyssta relationer, Borås            Sid  10

Sid 20

Måns Möller drar 
fulla hus med en 
ståuppföreställ-
ning om hur det 
är att vara pappa 
till ett barn med 
funktions-
nedsättning.
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