
Jag blir äldre, min man sämre men får färre timmar 
 

Min make LG Larsson har haft LSS insatser under de 17 år han har varit sjuk. 
Vi har under tiden hunnit med att bo i två olika kommuner. Du förstår att det är ett 
kommunalt beslut han har. De grundläggande behoven uppskattades till om jag 
minns rätt 17,8 tim, vilket beräknades först när vi blev bosatta i Danderyd. Innan var 
det Åre kommun och något annat än kommunbeslut var det inte fråga om. Jag visste 
inte heller hur det fungerade. 
Hans tillstånd har varit lika hela tiden efter insjuknandet och inte gör åren det till det 
bättre. Han var 58 år när han insjuknade 2001 och har idag hunnit bli 75. De 
beviljade timmarna var först 30 tim/v vilket jag då var överväldigad av. Detta innan 
jag fullt ut insett vad som krävdes av mig. Efter en tid höjdes antalet timmar till 40 för 
att efter ytterligare något år hamna på 55 tim. Från 40 till 55 tim tog det 1,5 år att 
besluta om. Först skulle ärendet behandlas en vända till hos FK. Det blev ännu ett 
kommunbeslut som sa 55 Tim/v 
Dessutom hade Lars-Göran 12 Tim daglig verksamhet/v samt ca 120 Tim/år för 
fritidsintresse som avsåg fiske. Båda dessa insatser skulle upphöra vid 65 års ålder. 
Den handläggare vi hade då sa 
”Så länge det går bra, får det fortsätta” Den handläggaren gick i pension och ny 
tillsattes då gick det inte alls bra att få fortsätta längre. Alltså 12 Tim 
dagligverksamhet samt ca 2-3 Tim/v för fritidsändamål försvann. Detta innebar inget 
annat än att ca 15 Tim / v lades ytterligare på 
anhöriga, då främst mig. 
Om jag förstått utredningen rätt så skulle det i vårt fall innebära 17,8 tim 
grundläggande samt 15 tim schablon, skulle bli 32,8 tim mot idag 55. I beslutet som 
är oförändrat sedan 2009 står det att Lars-Göran behöver hjälp med det mesta och 
att han inte går att lämna ensam annat än under kortare stunder. En vecka består av 
168 tim, av dessa ersätts 55 = 
Ca 1/3. 
Skulle de snålt tilltagna timmarna reduceras ytterligare återstår inget annat än 
permanent boende. Jag är idag 71 år gammal och har aldrig känt på det fria 
pensionärslivet.  
  
 


