
JA
till friheten 

 att själv välja 
vad en vill 

göra!

NEJ
till ytterligare 

begränsningar för 
den personliga  
assistansen!

JA
till rätten att 

själv bestämma 
hur en 

vill leva!

JA
 till att livet måste 

ses i sin helhet och 
kan inte delas upp 

i små bestånds
delar! 

LIVET – FRIHETEN – HELHETEN !LIVET – FRIHETEN – HELHETEN !LIVET – FRIHETEN – HELHETEN !



IfA kräver att Sverige följer FNs funktionsrättskonvention. 

Varje människa har sin fri- och rättighet att själv bestämma över 
sitt liv och hur en vill leva. Så är inte situationen för assistansberät-
tigade. Vi ser hur våra liv alltmer begränsas när myndigheterna 
granskar, bedömer och ifrågasätter våra liv. Det vill vi ändra på!  

Assistansbehoven måste ses i sin helhet och inte styckas upp i 
små delar, där besluten i verkligheten blir omöjliga att genomföra.  
Dagens system leder till sämre levnadsvillkor för assistansberät-
tigade och sämre arbetsvillkor för de personliga assistenterna och 
är en förlust för välfärdssamhället.  

Med Funktionsrättskonventionen och LSS som grund ska person-
lig assistans  beviljas  i tillräcklig omfattning för att kunna leva ett 
liv som andra. Assistansberättigade ska också kunna välja hur en 
vill leva och vad en vill göra utan att det ska krävas godkännande 
av myndigheterna. 

Vi kräver inte mer än någon annan -  bara samma möjligheter och 
rättigheter som övriga medborgare!



Vi kräver inte mer än någon annan   
bara samma möjligheter och rättigheter 
som övriga medborgare!



Vi vill att du som politiker arbetar för:
•	 Att de grundläggande behoven och andra personliga 

behov ska ses i sin helhet.

•	 Att assistansberättigade ska kunna förlita sig på att 
gynnande beslut gäller förutsatt att behoven inte 
minskat. 

•	 Att assistansberättigade själva ska kunna avgöra vad, 
när, hur, av vem och på vilket sätt behoven ska 
tillgodoses.  

•	 Att den personliga assistansen ska ha staten som 
ensam huvudman. Alla som har behov av personlig 
assistans ska inkluderas. 

Bli medlem i IfA -  
Intressegruppen för Assistansberättigade
www.intressegruppen.info


