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FUB:s LSS-arbete 2017 och 2018 
Faktainsamling och påverkansarbete 2017 
Under 2017 har riksförbundet arbetat med att sprida kunskap om den pågående översynen av LSS och 
assistansersättningen.  Samtliga artiklar som varit införda i medlemstidningen Unik under åren 2016 och 
2017 (t.o.m. nr 5) finns att ta del av i PDF-filen ”Stärk LSS – Stärk oss!”, se länk till PDF-filen i detta 
Nyhetsbrev. Genom workshops vid fem LSS-konferenser (den sista äger rum i Malmö den 25/11), vid Forum 
FUB i anslutning till Förbundsstämman i maj och på Inre Ringens ordförandekonferens i oktober, har vi 
samlat in medlemmarnas erfarenheter av olika LSS-insatser. Vad möjliggör olika LSS-insatser? Vad behöver 
bli bättre? Oroande signaler/tendenser? Finns positiva exempel att sprida vidare? Målet, att samla in 500 
röster från hela landet, kommer vi att uppnå!  
 
Riksförbundet FUB har från och med hösten 2016 haft flera egna möten/kontakter med LSS-utredarna, då vi 
förmedlat vad olika LSS-insatser möjliggör för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och deras 
anhöriga. Vi har visat på vad urholkningen av LSS har inneburit och vad som behöver göras för att återta 
intentionerna med lagen. Förbundsordförande Thomas Jansson ingår i en referensgrupp till utredningen.  
 
Aktivt arbete i Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp 
Sedan hösten 2016, då den statliga översynen påbörjades, har FUB även deltagit mycket aktivt i 
paraplyorganisationen Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp om LSS – kopplad till deras expert i LSS-
utredningen Pelle Kölhed. FUB:s ombudsman, Judith Timoney, förstärker Funktionsrätt Sveriges LSS-
sekretariat och bistår med FUB-kunskap om LSS under utredningstiden (hon jobbar 40 procent av en heltid 
för Funktionsrätt Sverige). I arbetsgruppen deltar även FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson och Eva 
Borgström, intressepolitisk samordnare. Arbetsgruppen arbetar aktivt med att ta fram uttalanden, underlag 
för ställningstaganden kopplade till LSS-utredningens arbete, debattartiklar m.m. Under hösten 2017 har 
RBU och andra organisationer i paraplyorganisationen Lika Unika ”knackat på dörren” och bett att få vara 
med i Funktionsrätt Sveriges arbete kopplat till LSS-utredningen. RBU har varit mycket skickliga i sitt 
opinionsbildande arbete vad gäller personlig assistans men har, enligt egen utsago, inte lyckats lika väl med 
att nå fram till och påverka LSS-utredarna.  
 
Opinionsbildning och påverkansarbete 2018 
Under 2018 kommer FUB fokusera på opinionsbildning och påverkansarbete under parollen ”Stärk LSS – 
Stärk oss!”.  Tillsammans behöver vi se till att LSS blir en valfråga – trots att LSS-utredningen inte ska lämna 
sin slutrapport förrän efter valet (senast den 1 oktober). Följande ska riksförbundet göra under 2018: 
 
Rapport om ”normalt föräldraansvar” 
FUB bekostar en granskning av hur begreppet ”ingår i normalt föräldraansvar” används vid 
avslagsbeslut/delavslag vid ansökan om LSS-insatserna personlig assistans, korttidsvistelse, avlösarservice i 
hemmet, kontaktperson och ledsagning (de två sistnämnda för ungdomar som bor i föräldrahemmet) samt 
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Granskningen görs av Monica Larsson, jurist, 
universitetslektor och forskare. Rapport klar senast den 31 januari. Rapporten kommer att skickas till LSS-
utredarna och ingå som en del i FUB:s intressepolitiska arbete. 
 
Rapport med 500 röster om olika LSS-insatser 
En sammanställning görs av de 500 röster om olika LSS-insatser, som samlats in under 2017. Rapport klar i 
februari. Rapporten kommer att skickas till LSS-utredarna och utgöra underlag för FUB:s intressepolitiska 
arbete.  



 

 

 
 
Lokala temakvällar under våren 
Under våren 2018 anordnas fyra lokala tema- eftermiddagar/kvällar, då innehållet i rapporterna ovan 
presenteras. Målgrupp: lokala politiker och medlemmar i FUB. Syfte: Sprida kunskap, opinionsbildning och 
påverka politiker. Prel. anordnas temakvällarna i Göteborg, Luleå, Växjö och Stockholm.  
 
Webbinarier/webbsändningar om rapporter 
Innehållet i FUB-rapporterna om ”normalt föräldraansvar” och ”500 röster om olika LSS-insatser”, 
presenteras som webbinarier eller webbsändningar för dem som inte har möjlighet att vara med vid de 
lokala temakvällarna.  
 
LSS-budskap i form av kort-korta filmer 
FUB:s paroll ”Stärk LSS – Stärk oss!” sprids i form av kort-korta filmer som lämpar sig för att spridas i sociala 
medier. Kopplat till varje budskap finns ett autentiskt citat från en medlem i FUB eller Inre Ringen. Exempel 
på LSS-budskap: Stärk LSS – stärk rätten till delaktighet i min egen bostad! ”Jag vill bestämma vem som ska 
hjälpa mig att duscha!” 
 
Debattartiklar i riksmedier 
Debattartiklar för riksmedier tas fram. Dessa ska bland annat ta upp innehållet i FUB:s rapporter (se ovan) 
och de olika ”Stärk LSS – Stärk oss!” – budskapen. 
 
Artikelunderlag (för lokaltidningar) 
Artikelunderlag kopplade till ”Stärk LSS – Stärk oss!” – budskapen tas fram. Dessa ska kunna användas som 
en bas för lokala debattartiklar eller insändare. De kan med fördel byggas på med lokalföreningens egen 
erfarenhet av hur olika LSS-insatser i kommunen fungerar. Det är bra att tipsa media om personer som kan 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Det ökar chansen att få en artikel införd. Artikelunderlagen samt 
artiklarna i PDF-filen ”Stärk LSS – Stärk oss!” (se separat länk i detta Nyhetsbrev), kan även fungera som 
underlag inför kontakter och valmöten med lokala politiker.  
 
Politikerveckan i Almedalen 
FUB kommer att medverka med fyra seminarier vid politikerveckan i Almedalen, under första veckan i juli. 
Två av seminarierna kommer att handla om LSS (de andra två om hälsa och vård respektive skola och 
utbildning). Samtliga seminarier kommer att filmas och finnas tillgängliga på FUB:s webbplats.  
 
Medverka i Funktionsrättsrörelsens arbete 
FUB kommer även under 2018 delta mycket aktivt i den, fr.o.m. hösten 2017, samlade 
Funktionsrättsrörelsens arbete med LSS. Under våren kommer arbetet intensifieras med att ta fram 
ställningstaganden kopplade till LSS-utredningens direktiv.  
 
Remissyttrande och kunskapsspridning 
När LSS-utredningen lämnat sitt slutbetänkande, senast den 1 oktober 2018, påbörjas arbetet med att skriva 
ett remissyttrande. Parallellt kommer vi att sprida information om innehållet i slutbetänkandet i FUB:s alla 
kanaler. 
 
Eva Borgström 
Intressepolitisk samordnare eva.borgstrom@fub.se 
 

 


