
 

Trots ”ett liv som andra” behöver jag hjälp med precis allt 
 

Johanna heter jag, 29 år, boendes själv med en katt i en oansenlig lägenhet i norrort.  

 

Jag har idag 22 timmars assistans om dygnet. Fördelat på 22 timmar i veckan 

grundläggande behov (alltså typ 3 timmar om dagen) 6 timmars jour varje natt. Min 

jourtid och min tid för grundläggande behov PER DAG blir alltså 9 timmar totalt.  

 

Om LSS-utredningens förslag går igenom kommer jag ha i snitt 2 timmar till per dag 

till "övriga personliga behov". Det kommer bli katastrof. För se, trots bolån, vänner 

och 'ett liv som andra' så behöver jag hjälp med precis allt. Jag kan inte byta plats i 

lägenheten, ta på mig strumpor eller ställa in en kastrull i skåpet utan hjälp, än 

mindre ta mig ut till färdtjänst eller buss, in i den och dra iväg och umgås med en vän 

eller träna. Det är SÅ mycket som idag inte omfattas i grundläggande behov och 

istället läggs på övriga behov - i mitt fall skulle dom föreslagna 2 timmarna för detta 

per dag endast gå åt till förflyttningar inomhus och pådragning av tröjor etc.  

 

Detta innebär att jag för det första förlorar all möjlighet att träna, vilket med min 

nedsättning innebär död om ett par år. Vidare skulle mina syskon tappa en barnvakt 

och en familjemedlem, mina vänner förlora en kamrat med jämlika livsvillkor. Jag 

skulle aldrig kunna laga mat, syssla med en fritidssysselsättning, hjälpa någon med 

något, umgås eller ens hämta ut ett paket på ICA.  

 

Istället skulle jag (påklädd förvisso) få sitta och låta livet gå mig förbi utan att ändra 

vare sig position eller något i lägenheten - vänta på att dö. Min familj skulle rycka in 

till en början (med sjukskrivningar och uppsägning som konsekvens) men sen, ja, då 

är det förmodligen en sakta väntan på döden med gruppboende för att överleva. 

Mina 'vanliga vänner' kommer gå vidare, få fler barn, karriär, byta hus, jobb, ha 

valfrihet, kämpa för sina drömmar... Medan jag sitter och är låst till ett boendes 

bemanning och ork. Jag kommer aldrig kunna kämpa mig ur det eller forma mitt liv. 

 


