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Sammanställning av enkät LSS i Västerås och tankar vad som kunde 
gjorts bättre.  

 
Kontakt med God man, förvaltare eller anhörig 

Nästan 30% har inte alls haft kontakt god man/förvaltare eller anhörig.  FUB stöter ofta 
på att personal inte vet vad god man/förvaltares uppdrag är. Personal på särskilda 
boende borde uppmuntra att ta digital kontakt. I alla boende så finns det Wifi för 
dokumentation och alla boende borde ha tillgång till läsplatta för att stötta boende. 
Personal har tillgång Wifi i särskilda boende för att kunna dokumentera några utförare 
ser till att boende får tillgång till Wifi. Resultatet visar att strax under 50 % har inte 
tillgång till Wifi vilket är väldigt olyckligt. Över 70 % har behov att träffa GM anhörig 
dom behöver hjälp att hålla kontakt.  70 % svarar att de vill ha kontakt via digitala 
medier. Dags att bygga ut nya tekniken och se till att personal kan den nya tekniken det 
ser väldigt illa ut på många boende.  

67% har inte fått ta emot besök i lägenheter vi hänvisar till skrift från Socialstyrelsen vi 
hänvisar till den Dnr 4.3-16795/2020 här finns en länk till skriften. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7031.pdf 
Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Socialstyrelsen har tydliggjort vad som gällde i maj 2020 det struntade många utförare 
att följa.  

 

Aktiviteter utanför boendet 

82% har inte fått möjlighet att personal följer med på aktiviteter till exempel 
promenader, ute gym och andra aktiviteter. Alternativ till de ordinarie aktiviteterna 
skulle kunna vara att göra roliga saker, underhållning med musik på olika ställen 
utomhus och daglig verksamhet sedan började att sända digitalt. Det blev inte alls bra. 
Vi ska inte uppmuntra stillasittande, vilket gör målgruppen än mer passiv. Eftersom en 
liten del av boende har tillgång Wifi så ställdes många utanför. Det anpassades heller 
inte med bildstöd och teckenkommunikation så att alla kan förstå. Det har funnits 
anpassad verksamhet digitalt runt om i landet som handlade om att röra sig bland annat 
har special Olympic sänt ofta och ett boende i norr visar sin verksamhet på sociala 
medier. Att titta på Sofias gympa på SVT är även det ett roligt och enkelt alternativ.  
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77% har inte fått prova nya saker under pandemin. Prova på är ett sätt att anpassa i 
pandemin. Mera nytänkande behövs. Det har många andra kommuner i länet gjort.  
Nästan 80 % har känt sig ensamma i Västerås under pandemin. Jämför detta med en 
annan kommun, som också tilldelades bästa kommunen i Västmanland 2020, där 
siffrorna var 20% som känt sig ensamma och 80% som har inte gjort det.  
Det handlar inte om att Västerås är en stor stad utan att staden har blivit för stor och 
planeringen måste göras om. T ex att kunna bo i samma område som det kunde finnas 
daglig verksamhet. Tänk vilken vinst det skulle bli med en promenad till DV. 81% har 
inte haft tillgång till några fritidsaktiviteter har man inte haft något i sin 
genomförandeplan eller har man struntat i det. Boende har i uppdraget att det ska 
ombesörja att den enskilde har en rik fritid. Stor andel anhöriga har följt med på 
aktiviteter. Vad händer den dagen när inte anhöriga finns?  

 

Daglig verksamhet 

En hög andel har deltagit i ordinarie daglig verksamhet. De som svarat så bor i egen 
lägenhet och hemma hos anhörig. Nästan 30% har inte haft anpassad DV trots att 
kommunen erbjöd alternativa boende ersättning det har säkert varit svårt att få tag i 
personal. Varför har inte Vård och omsorg dagliga verksamhet besök boende i annan 
regi. Personerna där har inte valt att deras boende upphandlats. Detta medför att man 
särskiljer målgruppen beroende på utförare. LSS är en rättighetslag och ska gälla för alla 
som har insatser enl. LSS. 87 % har inte gjort samma arbetsuppgifter i sin anpassade det 
vill säga den genomförandeplanen har inte följts. Mycket olika personal har kommit till 
den anpassade DV vilket har gjort att många inte deltagit, känt sig otrygga eller inte 
förstått vad uppgiften har inneburit. 57 % har uppgett att de inte haft en bra daglig 
verksamhet. Hur har verksamheterna lyssnat på de enskilda? Tidigare har det funnits en 
arbetsklubb som har fungerat som en fackklubb inom DV vård och omsorg. Den är 
nedlagd sedan februari 2020. Den kunde fungerat i digitalt format. Dessutom hade den 
under rådande pandemi haft en oerhört viktig uppgift. 

Psykisk hälsa 

43,1% har svarat att de haft behov av samtalsstöd. En liten andel har kontakt med 
psykolog och kurator i normala fall. Ta upp det i genomförandeplan på boende (nu är 
det inte boende som ska tillhandahålla men uppmuntra att söka hjälp). En fråga som vi 
undrar över är om alla får alla vara med när genomförandeplanen upprättas?  

Det är en hög andel av anhöriga som följer med till sjukvård. Vad kommer det sig? Har 
inte boende ansvar för HSL?  

Stor andel har inte tillgång till kontaktperson enl. LSS. Tänk vilken billig insats som 
gynnar såväl den enskildes psykiska som fysiska hälsa.  En sådan insats skulle medfört 
att vi hade kunnat vända siffrorna till att åtminstone enbart 20 % hade känt sig 
ensamma.  
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Några tankar från dom som svarat 

• Boende har försökt fixa DV men det har inte funkat!  
• Har mått jättedålig ett tag ville jag inte leva längre 
• Fick flytta hem till anhöriga under längre perioder 
• Vi har inte Wifi som hindrat mig att hålla kontakt digital 
• Personalen på DV har varit olika personer jobbigt 
• Jobbigt att mina vänner anhöriga inte kan hälsa på 
• Skillnaden mellan vad du bor och vilket stöd du får 
• Bara sitta hemma eller gå promenader runt kvarteret 
• Mår jättedåligt ingen har hjälp mig 
• Vill inte bo i LSS längre  
• Varför finns inte bil på boende 
• Vaccineringen när du bor i Vård och omsorg funkat jättedåligt 
• Inte bra när jag inte får gå till min DV för att jag bor i LSS boende 
• Mår jättedåligt nu  
• Varför vill inte Vård och omsorg samverka med privat utförare? 
• Min god man är dålig! 
• Jag har inte mått bra 

 

Vi hade gärna kommit och berättat mera utförligt om enkäten till nämnden ledamöter.  
Vi har också flera med egen erfarenhet som gärna berättar själva.  

Enkäten ligger på Länsförbundet hemsida.  
https://www.fub.se/lokal/fub-vastmanlands-lan/nyheter/enkat-vasteras-stad/ 

Vi som tagit fram frågorna och sammanställt detta är.  

 
Margareta Hallner Rättsombud Riksförbundet FUB  
Ordförande FUB Västmanland  

Marie Hjalmarsson Rättsombud Riksförbundet FUB 
ledamot FUB Västmanland   

 

Information FUB Västmanland har nästan 800 medlemmar i länet varav 500 finns i Västerås.  

Kontakta oss på 021-12 54 89 eller info@vasteras.fub.se  

 

 


