
 

1 

 

 

 

 

 

Stärk LSS – Stärk oss! Den 3 december 2017 manifesterar vi tillsammans för LSS! Vi 
kräver att hela LSS ska stärkas och utvecklas, inte på bekostnad av personlig assistans. 

Förra året var vi minst 13 organisationer på 25 platser i landet. Och ingen är mindre orolig 

för LSS i år. Assistanskrisen har bara blivit allvarligare och nyligen slog Försäkrings-
kassan larm till regeringen. 

Initiativtagare är RBU. FUB och andra riksorganisationer medfinansierar och medverkar 

vid arrangemanget i Stockholm. Vi uppmanar också alla FUB:s lokalföreningar, länsför-
bund och Inre Ringen-sektioner att vara med: 

 

Manifestationer i hela landet!  

Ta initiativ till en manifestation på er ort! Ta i så fall kontakt med andra organisationer 
som också berörs av LSS.  

Eller har någon annan redan börjat planera? Samarbeta med dem. Kolla vilka manifesta-

tioner som redan startat i kommentarerna till det fastnålade inlägget i Facebookgruppen 
Assistans är frihet – Rädda LSS! 

Tips inför 3 december finns längre ner i nyhetsbrevet.  

Manifestationer 

för LSS  

i hela Sverige! 

3 december 2017 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/radda-lss-manifestationer-i-hela-landet
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-pressas-andra-lagen-om-personlig-assistans/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-pressas-andra-lagen-om-personlig-assistans/
https://rbu.se/
https://www.facebook.com/events/140666269885602/
https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/permalink/1048529558600074/
https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/permalink/1048529558600074/
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Stärk LSS – Stärk oss!  

LSS är den viktigaste frågan för 
FUB just nu. Insatserna i LSS 
kan möjliggöra full delaktighet 
och jämlika levnadsvillkor.  

Riksförbundet har fokus på LSS 

under hela 2017 och 2018. Vi 
samarbetar med Funktionsrätt 

Sveriges LSS-arbetsgrupp för att påverka 
den pågående utredningen och har även en 

egen arbetsgrupp. 

Under 2017 har Riksförbundet FUB till-
sammans med länsförbund ordnat LSS-
dagar med workshops på fem orter i landet. 

 

Både på FUB:s förbundsstämma och 

Inre ringen Sveriges (Riks-Klippans) 
ordförandekonferens hade vi LSS-tema. 
Med den sista LSS-dagen i Malmö 

kommer vi nå målet att samla 500 röster 
om LSS.  

Läs mer om FUB:s arbete för LSS på 

www.fub.se/LSS och under parollen 
Stärk LSS – stärk oss! i tidningen Unik 
och i nyhetsbreven. 

 

FUB:s budskap om LSS 

Både beslutsfattare och allmänhet behöver förstå vilken skillnad LSS gör och lagens 

innebörd – rätten att leva ett liv som andra. Vår paroll är Stärk LSS – Stärk oss!  

Några av FUB:s budskap om LSS finns A3-blad med i dokumentet ”Plakat till LSS-

manifestation 2017”. Använd dem på manifestationen den 3 december, och även 
framöver!  

I dokumentet finns också FUB:s logotyp, symbolen med manifestationens övergripande 

budskap ”Assistans är frihet. Rädda LSS!” och bilder med texten ”Stärk LSS – Stärk oss”. 

http://www.fub.se/asikter/lss/fokus-pa-lss-2017
http://www.fub.se/asikter/lss/fokus-pa-lss-2017
http://www.fub.se/asikter/lss/fokus-pa-lss-2017
http://www.fub.se/asikter/lss/fokus-pa-lss-2017
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/forum-fub-och-fubs-forbundsstamma-2017
http://www.fub.se/klippan/aktuellt/nyhet/ordforandekonferens-med-politik-lss-dans-och-namnbyte
http://www.fub.se/klippan/aktuellt/nyhet/ordforandekonferens-med-politik-lss-dans-och-namnbyte
http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/om-fub/tidningen-unik
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kansliets-nyhetsbrev
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/plakat_till_lss-manifestation_2017.pdf
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/plakat_till_lss-manifestation_2017.pdf
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Använd budskapen på plakat och banderoller den 3 december, ha med  

dem i tal under manifestationen och skriv dem i brev där ni bjuder in  
beslutsfattare och andra till manifestationen – till exempel.  

Ni kan säkert själva komma på många sätt att berätta vad vi tycker  

om LSS, varför LSS behöver stärkas och hur LSS kan ge ett gott liv. 
Många röster tillsammans bildar en stor kör.  

Utöver dessa budskap kan ni också lägga till vilka budskap ni vill  

– bara de handlar om att stärka LSS! 

 

Några tips inför manifestationerna 

 Kontakta andra organisationer lokalt som har intresse i  

assistansen och övriga LSS. 
 Facebookgruppen Assistans är frihet – Rädda LSS! är sambandscentral för alla 
arrangemang.  

 Gör ett offentligt evenemang för er ort i Facebookgruppen Assistans är frihet – 
Rädda LSS! och samordna planeringen därifrån 

 Tillsätt en behändig arbetsgrupp som ordnar med det praktiska. 

 Involvera våra medlemmar med utvecklingsstörning, genom Inre Ringen-sektionen 
om ni har en sådan. Beslutsfattare som får höra berättelser från personer med 
utvecklingsstörning om vad LSS betyder i vardagen, kommer alltid ha det med sig. 

 Säkert finns det någon i er förening/Inre Ringen-sektion som kan hålla tal på den 
lokala Rädda LSS- manifestationen den 3 december? Låt er inspireras av 
exempelvis FUB Uppsalas tal förra året.  

 Sök polistillstånd för demonstration/torgmöte. 
 Sprid information i alla kanaler ni har tillgång till! Efter hur media har 
uppmärksammat frågan finns säkert många som kan tänka sig att delta, även den 

som inte är direkt berörd av LSS. 
 Berätta för media. Skicka pressmeddelande om arrangemanget ett par dagar i 
förväg. Hör av er till Victoria Sjöström, 08-508 866 38 om ni vill ha hjälp med att 
skicka ut pressmeddelanden till era lokala journalister. Ha någon/några personer 
redo som kan tala med media ifall de vill göra intervjuer.  

 Använd de färdiga A3-bladen för att göra plakat. Skriv ut själva eller skicka till ett 
tryckeri. 

 Skriv också själva på plakat eller lakan. Ta fram stora pennorna och färger – och 

skriv vad ni vill säga om hur LSS kan stärkas!   
 Det kommer också finnas gemensamma affischer och pins med texten ”Assistans är 
frihet. Rädda LSS!” 

 Alla är välkomna vid manifestationerna, men vi vill inte ha några kommersiella 
budskap. 

 Bjud in de politiska partierna att ha fikabord vid sidan om (inte som arrangörer). Då 
får de en chans att visa att de bryr sig och diskutera med folk på plats.  

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/plakat_till_lss-manifestation_2017.pdf
https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/
https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/
https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/
https://www.youtube.com/results?search_query=manifestation+uppsala+LSS
https://www.youtube.com/results?search_query=manifestation+uppsala+LSS
https://polisen.se/Service/Tillstand/Demonstrationer/
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/plakat_till_lss-manifestation_2017.pdf
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 Se till att ha en fungerande ljudanläggning om ni tänker hålla tal.  
 Broschyren ”FUB för alla” kan ni dela ut för att berätta om FUB och värva 

medlemmar.  
 Fota och skicka bilder, med information om vilka som är på bilderna och varifrån 
de är, till Uniks redaktör Agneta Heins, agneta.heins@fub.se, så kan vi få se i 
nummer 6 av Unik vad som hände i hela landet på Rädda LSS-manifestationen! 

 Dela och sprid inlägg i sociala medier. Använd till exempel hashtaggarna 
#stärkLSS #assistansärfrihet #funkpol #räddaLSS #val2018 #assistanskrisen 

 Assistans är frihet. Rädda LSS!-symbolen till profilbilder finns här. 
 Eller använd den här bilden som profilbild: 

 

 

 

 
Riksförbundet FUB  

Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00 

   
 

http://www.fub.se/node/1080
mailto:agneta.heins@fub.se
https://twibbon.com/support/assistansärfrihet-räddalss

