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God Jul från Harald 

 

Nu är det Juletid igen! 

Som vanligt har den kommit med rekordfart. Jag har jobbat som Förbundsordförande i drygt 

ett och ett halvt år. Nu är det knappt ett halvt år kvar av mitt mandat. 

Det har varit en tid av mycket arbete, men samtidigt väldigt roligt. 

Vi ha ett kansli som liksom jag gillar att producera. Jag har inte räknat antalet debattartiklar 

som vi skrivit eller hur många remisser vi besvarat. Inte heller har vi räknat antalet samtal 

med er, media, myndigheter eller andra som har besvarats. Våra kontakter med 

myndigheter har blivit mycket bättre. Det ger hopp inför framtiden. 

Det positiva är att vi syns mer och att vi som organisation tar för oss mer. Även Inre Ringen 

har ökat sina aktiviteter och syns allt tydligare som en aktiv del av FUB. Samverkan 

Förbundsstyrelsen och Inre Ringen har blivit ännu bättre i år. 

Jag är också glad över det goda samarbete vi har med andra intresseorganisationer, vilket 

blev tydligt i alla manifestationer över hela landet. Stödet för LSS från vår 

paraplyorganisation Funktionsrätt Sverige är viktigt och är på topp. Vi samverkar bland annat 

för att förbättra våra medlemmar ekonomi, de som bara har sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Visst finns det kvarvarande problem med till exempel medlemsvärvning samt med i att hålla 

liv i alla läns- och lokalföreningar. Det blir en prioriterad uppgift även under 2020. Likaså 

prioriterar vi som ni ser i vår verksamhetsplan personalkompetens i LSS verksamheter, skola 

och utbildning samt arbete och Daglig verksamhet. 

Som vanligt måste vi fortsätta att bevaka LSS och få stopp på nedmonteringen av lagen. 

Reclaim LSS är vårt slagord. Vi måste fortsätta att jobba tillsammans på alla nivåer där vi har 

kontakter med media, politiker, myndigheter etc. Vi ser att det lönar sig i regleringsbreven 

till Socialstyrelsen och till Arbetsförmedlingen där våra synpunkter lyfts fram. 

Men nu är det anbefallt julefrid! Att ta hand om familjen, släkten och alla ensamma vi 

känner. Julen är en tid då vi tänker på andra – en tid då solidariteten växer. Det gillar jag och 

hoppas att den smittar av sig till ansvariga politiker oavsett partitillhörighet. LSS gruppen 

behöver verkligen mer solidaritet! 

Men nu gäller julefrid. Så jag vill avsluta mitt andra år som förbundsordförande med att 

önska er alla: 

En riktigt God Jul och ett ännu bättre Gott Nytt År! 

Harald Strand 


