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De här kunskaperna ska du ha!    Sid 8
Socialstyrelsens nya förslag på vad som krävs för att arbeta 
som personal inom LSS-verksamhet.
Utnyttja yrkeshögskolan!	 	 	 	 	 Sid 10

Två forskare om inflytande     
Ove Mallander beskriver de nya rörelserna bland unga   Sid 12 
med utvecklingsstörning.
Inflytandet för många brukare hänger samman med de gode  Sid 13 
männens och LSS-personalens kunskap, skriver Lottie Giertz.

Svensk hjärtkirurgi                Sid   11
Förebygg hjärt- och kärlssjukdomar             11
En skrift från Handisam                11
Brukare ska det heta                    11
Filip och Fredrik om nya filmen                  11
Beskäftighet               15
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Långa verkställighetstider utreds              29
Kommunen får inte ta betalt för matlagning          30
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Egna pengar, förr och nu              34
Bilder som berättar             34
Omslagets konstnär             35
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Vad är en persons bästa?     Sid 20
Barbro Lewin är kritisk till hur vi tolkar vilka behov personer 
med grav utvecklingsstörning har.

Nu ska institutionerna bort i Finland   Sid 18
Märta Marjamäki rapporterar om utvecklingen i vårt grannland.

TeaTer Barda:
Ge oss en chans!

Sid 4

Om vikten av föräldrastöd 
Många pappor har dålig erfarenhet av socialtjänsten.  Sid 22
Katarina Alexius har undersökt domar om omhändertagande.  Sid 24
I Södertälje har man förbättrat stödet till barnfamiljer.  Sid 25

Hörselscreening      Sid 26
Personer med utvecklingsstörning måste erbjudas hörseltest.

För stora gruppbostäder     Sid 28
Antalet lägenheter i gruppbostäderna har ökat.

Jämlikhet kommer före valfrihet!    Sid 32
”När valfriheten gör ansvaret till mitt, då blir även 
misslyckandet det”, skriver Peter Brusén.

Centrum för Lättläst försvinner    Sid 16
En utredning förelår att Centrum för Lättläst ska bli ett 
kunskapscenter som ingår i Myndigheten för tillgängliga medier.


