
Till FUB:are som ska vara med på Rädda LSS-manifestationer den 3 december.  

I dokumentet finns dessa 21 sidor i A3-format: 

 
 

Skriv ut de sidor ni gillar till manifestationen. Sätt på plakat och skyltar för att 

visa vad vi tycker. 

 

Kanske kommer ni på något annat viktigt? Fram med stora pennan och skriv. 

Kombinera med FUB:s logotyp, ”knappen” eller någon av bilderna.   



 
 

 



 



 
 

 



 
 



 
 



 

Stoppa neddragningarna! 

Stärk hela LSS, inte på 

bekostnad av assistansen! 

 

  



 

Mänskliga rättigheter för alla! 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Se oss inte bara som en 

kostnad! 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Vilket samhälle vill vi ha?  

Stå upp för allas lika värde i 

politisk handling. 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Delaktighet och 

självbestämmande för alla 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

 



Assistans är frihet 

 

Rädda LSS!  

 

 

  



Inför boendestöd enligt LSS 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

 

   



Bara jag vet vad goda 

levnadsvillkor är för mig. 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Jag vill behålla LSS-insatser 

så länge jag behöver dem 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Kompetenslyft för  

LSS-personal nu! 

 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Ledsagarservice och 

kontaktperson vid behov  

– även för dem som bor i 

bostad enligt LSS 

 

  



Ledsagarservice – för att 

kunna delta aktivt i 

samhället 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Kontaktperson vid behov. 

Domstolen ska inte bestämma 

vem jag umgås med 

Stärk LSS – stärk oss! 

 

  



Nödstopp för indragna 

assistansbeslut! 

Inga fler indragna assistansbeslut innan 

konsekvenserna av Försäkringskassans 

förändrade behovsbedömningar har 

analyserats.  

 

 

  



Stärk LSS men inte på bekostnad 

av personlig assistans! 

Vi vägrar låta olika insatser och grupper 

ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas 

och förbättras men vi accepterar inte att det 

ska ske genom nedskärningar i personlig 

assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur 

utredningen. 
 

  



Sluta förtala assistansreformen! 

Talet om fusk är förödande för alla som berörs 

av personlig assistans och övriga LSS i sin 

vardag. Politiker och myndighetsföreträdare 

måste hålla sig till bekräftade fakta och inte 

prata om fusk med hänvisning till  

uppskattade mörkertal. 

 

 


