
     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  



    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

 

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  



    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  



    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  



    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  



    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

 

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  

   

 

Rättighetslagen LSS 

ska ge personer med 

funktionsnedsättning 

rätt till delaktighet  

och inflytande. Men 

LSS försvagas och  

vi förlorar livsviktigt 

stöd. 

Hjälp oss rädda LSS! 

Manifestation  

den 3 dec 2018.  

Tid och plats: 

  

  

 

  

  

  


