Inbjudan och program
I år är det 20 år sedan lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Det uppmärksammar
vi genom en halvdag på temat. För program se nästa sida.

När: 6 november, kl. 13.30-16.30
Var: sal K3, Kåkenhus (Kungsg. 40)
Campus Norrköping
Målgrupp: Alla intresserade

Välkommen!
Anmälan via länken: https://survey.liu.se/Survey/1625
Vi vill ha din anmälan senast den 29 oktober

Frågor kring seminariet:
marie.gustavsson@liu.se eller sabine.gruber@liu.se
Frågor kring anmälan:
karin.kylliainen@liu.se (011-36 35 79)

Program
Kl 13.30 Inledning – LSS och de politiska visionerna bakom
Bengt Westerberg, fd socialminister.
Kl 13.45 – 14.30 Två presentationer kring lagstiftning och tillämpning:
En rättssäker tillämpning av LSS?
Lennart Erlandsson, jur. lic. med forskarstudier i socialrätt och fil.dr. i
rättssociologi, med pågående forskning i välfärdsrätt: Lennart är verksam
som universitetsadjunkt i juridik vid högskolan Kristianstad. Sin forskning
bedriver han vid Rättssociologiska institutionen i Lund.

Att få och behålla LSS-insatser
Barbro Lewin, med. dr. och funktionshinderforskare. Anknuten till Centrum
för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet. Barbros presentation
bygger på en pågående studie.
Fikapaus!
Kl 15.00 – 15.45 Två presentationer om livet med LSS:
Stöd och service till barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer
Lena Olsson, doktorand i handikappvetenskap, CHILD, Hälsohögskolan i
Jönköping/Institutet för handikappvetenskap, FoU-ledare, Regionförbundet
Jönköpings län.
Mitt liv som bläckfisk - på land!
Veronica Svensk, lyckligt gift arbetsnarkoman tack vare LSS. Om personlig
assistans inte fanns skulle Veronica inte vara en medborgare på lika villkor i
Sverige som betalar skatt och lever ett "Svensson" liv fast ändå inte.
Veronica berättar om betydelsen av insatser som hon och andra har fått
tack vare en unik rättighet - LSS!
Kl 16.00 Avslutande panelsamtal,
samtalsledare professor Karsten Åström, avdelningen för socialt arbete, LiU:
• Bengt Westerberg, fd socialminister
• Barbro Lewin, funktionshinderforskare, Uppsala Universitet
• Thomas Strandberg, funktionshinderforskare, Örebro Universitet,
Institutet för handikappvetenskap, IHV
• Veronica Svensk, med egen erfarenhet av LSS
• Carola Haag, enhetschef, LSS, Norrköpings kommun.

