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Personalen ska inte ha likadana kläder!
Bitte Fritzson vill förtydliga vad Socialstyrelsen menar med att all personal 
i gruppbostäder ska ha arbetskläder. 
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Stödpedagog it is!
Stödpedagog och Stödassistent är de nya beteckningarna på personal inom LSS.

Yrkeskrav.

Rapport från Nationella kompetensrådet.

Vad tycker ministern?

YH-utbildningarna.

På Furan finns det mesta
Erik Tillander har besökt en ideell förening i Bullmark utanför Umeå. 

Hemmasittare och jobbfixare
I Skövde söker man upp dem som fastnat hemma.
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”Som en vanlig tjej”
Kamilla Peuravaara skriver om hur det är att vara ung tjej med intellektuell 
funktionsnedsättning.
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Surfa lugnt och ta ingen skit
Byrån mot Diskriminering i Östergötland har gjort fem filmer om hur man använder 
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Saklighet är grunden för ett bra självförtroende
Det är viktigt att man får veta vad den där diagnosen egentligen innebär.

Det är aldrig försent för en Handi
Kerstin Gatu slår ett slag för ett bra hjälpmedel.
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”Det är allvarligt att vi har en lag som inte följs!”
Elisabeth Sandlund på tidningen Dagen är kritisk till hur LSS tolkas idag.
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Låt personalen få heltidstjänster på EN arbetsplats
Gun Stenmark, Umeå, vill ha stadig personal som trivs.

Vad betyder delaktighet?
Anders Bond har funderat på vad delaktighet kan innebära i LSS-verksamheterna.

34LOV = minskad valfrihet
För Andreas Juliusson innebar LOV att han inte kunde utveckla sin specialbegåvning.


