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Inledning
Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 och är organise-
rad under Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i Borås 
och en länk till kommunens tjänstepersoner och politiker. Uppgiften att vara en länk mellan 
stadens invånare och politiker finns att läsa om i Vision Borås 2025, där ett av de strategiska 
målområdena är ”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: ”Vi skapar mötes-
platser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt 
inflytande på stadens utveckling”. 1

ÄO:s uppdrag är, på en strategisk nivå, att driva ett äldreperspektiv i staden så att äldres 
intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även bidra till att 
öka kunskapen om målgruppens situation och behov.

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor.

Invånarna kontaktar ÄO i de mest skiftande frågor och ärenden – varav en del är mer 
komplexa än andra. ÄO har haft kontakter med skilda instanser efter den enskildes behov 
har och samarbetar med Vård-och äldreförvaltningen (VÄF), andra förvaltningar och orga-
nisationer. 

Kontinuerliga avstämningar görs med VÄF:s ledningsgrupp i två gånger/år.

Under 2019 har ÄO fått synpunkter och förslag, i många varierande ämnesområden, som 
förs vidare till ansvariga tjänstepersoner. De synpunkter och förslag, som inte tillhör kommu-
nens ansvar, har lämnats vidare till berörd myndighet, bolag eller annan instans.

I uppdraget ingår att ta fram en årlig rapport som lämnas till Kommunstyrelsen.

I årets rapport uppmärksammas det digitala utanförskapet bland seniorer. Det är ett ämne 
som berör alla i samhället och det är ett samtalsämne som ständigt är aktuellt och uppkom-
mer dagligen i alla sammanhang. Teknikens snabba utveckling skrämmer en del människor, 
medan andra tycker det är spännande. 

Att ha dator/surfplatta/mobiltelefon med uppkoppling till Internet är idag nödvändigt för 
att inte bli utestängd från samhället. FN:s mål i Agenda 2030 innehåller bland annat  inklu-
derande samhällen för hållbar utveckling.2 Sveriges regering har som mål att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.3 Hur når vi då dessa övergripande 
mål? 

Det finns en nationell inriktning4 och en digitaliseringsstrategi5, för hur planen är gällande 
digitaliseringen för Sverige. Hur är planen för ett digitaliserat Borås och på en ännu mer 
specificerad nivå – hur inkluderas seniorer i det digitala Borås? 

1Vision Borås 2025 
2Regeringen. Agenda 2030. 
3www.regeringen.se 
4Regeringskansliet (2018). Nationell inriktning för Artificiell intelligens. 
5Regeringskansliet (2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.
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1 Äldreombudets uppdrag 

1.1 Seniorguiden 
Seniorguiden är en funktion där ÄO besvarar och/eller lotsar vidare till rätt instans i frågor 
gällande seniorer. Samtalen har varit mycket varierande och förutom frågor har det varit 
samtal som gäller vägledning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. Under året har även 
kontakt tagits via mail. Dessa mailkontakter är få, men kommer alltid från anhöriga.

Totalt har ÄO haft 40 telefonsamtal och 2 mailkontakter under året. Det är en kraftig minsk-
ning jämförelsevis med tidigare år – se diagram nedan.

Det var 35 kvinnor och 7 män som kontaktade ÄO. De flesta kontakterna togs av invånare 
boende i Centrum, Fristad, på Göta och Trandared. 17 kontakter togs av anhöriga/vänner 
och resten, d.v.s. 25 kontakter, togs av seniorerna själva.

I ett samtal kan flera ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet nedanvisar de områden, 
som samtalen har berört. Procentsatsen i parantes anger 2018 års resultat följt av 2017 års 
resultat.
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1.2 Besök 
Emellanåt framförs det önskemål om att få göra enskilda besök på kontoret. Under året har 4 
bokade besök gjorts. Det är en minskning med 8 besök jämfört med föregående år.

Hembesök görs vid behov. Många samtal är känslosamma och då är ett hembesök ett bra 
alternativ. Andra orsaker kan vara rörelsesvårigheter, syn- eller hörselnedsättning. Under året 
har 9 hembesök gjorts, vilket är 4 mer än år 2018.

 
1.3 Synpunkter 
ÄO vägleder seniorer som vill lämna synpunkter på de kommunala verksamheterna och hjälper 
även till med att skriva och lämna in en synpunkt om inte den enskilde själv har förmågan. Under 
året inkom totalt 26 (140 år 2017) synpunkter. Av dessa gällde 25 kommunal verksamhet.

 

Nedanstående diagram visar vilka områden och ämnen synpunkterna handlar om. Synpunkterna 
är av blandad karaktär, dvs både positiva och negativa.

Antal kommunala synpunkter samt ämnesområden

 2019 2018 2017 (hösten)

Anhöriga 0 4 0

Avgifter äldreomsorg 1 0 0

Bemötande* 0 0 12

Bibliotek 0 2 0

Bistånd 0 21 0

Boende* 0 0 2

Brand 0 2 0

Demensteam 0 2 0

Fixartjänst 1 0 0

Hemtjänst 7 21 8

Hjälpmedel 0 0 2

Hälso- och sjukvård 2 5 1

Kost 0 2 5

mf507
Markering
2018
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Larm 0 0 1

Ledsagare 0 0 1

Miljö 0 0 5

Mötesplats/aktiviteter 0 16 2

Resor 0 9 2

Snöröjning 0 12 0

Vård & omsorgsboende 13 18 0

Växelvård 1 0 1

Övriga 0 8 0

Summa 25 122 42

* Statistiken finns under den verksamhet den tillhör.

1.4 Information 
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöker ÄO föreningar, organi-
sationer, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade.

På informationsträffarna har det varit fokus på att beskriva ÄO:s uppdrag, men också att 
informera om äldreomsorgens verksamheter i Borås Stad samt information som de olika 
grupperna har efterfrågat.

Under ett flertal av besöken har information om synpunktshanteringen lämnats och flera 
frågeställningar har blivit besvarade.

Många grupper är intresserade av aktuella frågor gällande stadens äldreomsorg och många 
möten kom att handla om digitaliseringen i samhället.

Under 2019 har 23 (57  år 2018) grupper av varierande storlek besökts. Under år 2019 har 
359 (789 år 2018) personer fått information vid olika sammankomster.

Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas på mötes-
platserna och därigenom få till sig åsikter, synpunkter och förslag.

ÄO deltar därför i arbetet kring Träffpunkt Simonsland och besöker regelbundet alla mötes-
platserna. 

ÄO har tillsammans med frivilligsamordnaren och funktionshinderkonsulenten haft regel-
bundna träffar i Café Simon för spontanbesök. De öppna träffarna har annonserats via Face-
book, anslagstavlor samt via informationsskärmen i entrén på Träffpunkt Simonsland. Få 
invånare kommer på spontana möten.

Under året har ÄO även deltagit i flera större arrangemang, exempelvis Internationella Funk-
tionshinderdagen, Informationsdagen för 80-åringarna, Årsdagen för Träffpunkt Simonsland.

Personer födda i ett annat land, tar mycket få kontakter med ÄO. Därför kontaktades Arbets-
livsförvaltningen (ALF) för ett samarbete. Det resulterade i att en inbjudan skickades till 
förvaltningens Dialogmöten, som är ett samarbete mellan kommunen och 23 etniska kultur-
föreningar. 

Syftet med inbjudan var dels att ge information om ÄO:s funktion och om kommunens 
äldreomsorg och dels ett önskemål om att höra hur de enskilda föreningarna arbetar med 
äldrefrågor och deras syn på äldre/åldrandet. Endast 3 föreningar tog kontakt för mer infor-
mation och en förening var intresserad av ett möte. ÄO deltog i ett medlemsmöte i förening-
en och det blev ett mycket givande. ÄO har fortsatt kontakt med föreningen.

ÄO har regelbundet besökt mötesplats Hultasjögatan, som är en mötesplats med finsk inrikt-
ning. 
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ÄO har även deltagit i arbetsgrupp inför Integrationsdagen, som ALF ordnar årligen. Årets 
tema var äldre och integration.

1.5 Omvärldsbevakning 

ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap om hur andra 
ÄO och liknande funktioner arbetar samt för att informera om Borås Stads äldreomsorg.

Under året fick ÄO studiebesök från en grupp äldrekonsulenter från stadsdelen Lundby i 
Göteborg. Dessa var intresserade av att få information om ÄO:s funktion samt hur Borås 
Stads mötesplatser och träffpunkter arbetar. Representanter från Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen och från Vård- och äldreförvaltningen deltog också i studiebesöket.

Tidningen Så Klart Borås, som går ut till alla hushåll i Borås Stad, skrev ett reportage om ÄO, 
vilket är en bra marknadsföring för funktionen.

ÄO har deltagit i arbetsgruppen för arbetet med den nationella konferensen ”Åldrandets 
möjligheter”, som är en konferens för förebyggande arbete kring ofrivillig ensamhet, som i år 
hölls under hösten i Borås.

2 Förbättringsområden 
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får höra 
många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanteringssystem, 
antingen av den enskilde själv eller av ÄO, om den enskilde har behov av att få hjälp med 
detta.

Dessutom träffas ÄO och Vård- och äldreförvaltningens ledningsgrupp två gånger/år för att 
ha en dialog och information kopplat till synpunkterna. Vid dessa tillfällen diskuteras även 
förbättringsområdena. 

Under 2019 har invånarnas kontakter med ÄO minskat och därmed har också antalet 
synpunkter och förslag minskat. 

 
2.1 Djur i vården
Under  året har ett par samtal med frågor om vad som gäller djur inom äldreomsorgen 
kommit upp. Frågorna som kommit gäller dels om man får ta med sitt husdjur till sitt  nya 
boende och dels om hur man som besökare får ta med husdjur till bostaden. Då en del vård- 
och omsorgsboenden har djur, kommer frågor om  varför har vissa djur och medan det inte 
är tillåtet på andra?

Djur, ofta s.k. vårdhundar, är ganska vanligt på vård- och omsorgsboenden, enligt Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Djuren bidrar till glädje och kan vara delaktiga i aktivite-
ter för att träna sociala, kognitiva och fysiska färdigheter bland de boende. Socialstyrelsen har 
tillsammans med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och SVA tagit 
fram ett en vägledning med lagar och förordningar som gäller vårdhundar.6 

Riksdagspolitikern Barbro Westerholm och utredaren Barbro Gaje skriver i en debattartikel  i 
Dagens samhälle att husdjurs närvaro betyder mycket för oss människor. De menar, att katter 
skulle kunna bo på fler av landets vård- och omsorgsboenden. Djur påverkar hälsan till det 
bättre, man blir mer aktiv, minskar oro, det blir hemtrevligt,  känslan av ensamhet minskar 

6Socialstyrelsen (2014).  Hundar i vård  och omsorg. Vägledning till gällande regelverk. 
7Dagens samhälle 20190916. Låt fler katter flytta in på äldreboendet
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och blir ett gemensamt samtalsämne för både de boende och personalen. De skriver dock, att 
kunskapen kring katter på boenden är bristande och vill därför att fler vårdboenden skaffar 
katt för att en utvärdering ska kunna ske och för att Socialstyrelsen ska kunna skriva riktlinjer 
gällande kattnärvaro.7  

Förutom hundar och katter finns det nationellt sett exempel på akvariefiskar, hönor, hästar 
och kaniner i vård- och äldreomsorgen.

Borås Stad följer regelverket från Socialstyrelsen, när det gäller djur på vård- och omsorgs-
boenden. Har man ett husdjur och kan sköta det själv, så får det flytta med till den boendes 
lägenhet. På flera av vård- och omsorgsboendena finns idag akvariefiskar. På några vård- och 
omsorgsboenden finns katt. I övrigt finns utbildade vårdhundar/besökshundar/vårdhäst, som 
besöker boendena. Se mer utförlig beskrivning som finns med som bilaga i slutet av rappor-
ten.

I Borås Stads riktlinjer för Vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttidsboende kan man 
läsa att normalt inte beviljas omsorg om husdjur.8 

När det gäller att få hjälp med att ta hand om ett husdjur så ses det inte som en skälig 
levnadsnivå, enligt Socialtjänstlagen. Husdjurets betydelse för brukaren ska dock beaktas i 
bedömningen. Vid akuta händelser kan det finnas skäl att hjälpa till med ett husdjur, då det 
ofta  gäller en begränsad period.

• Förslag på åtgärd: Förbättra informationen till invånare om vad som gäller för djur inom 
äldreomsorgen. Det finns ett regelverk, som staden följer, men är inte känt bland stadens 
invånare.

2.2 Aktiviteter för seniorer med somatisk sjukdom
ÄO har haft kontakt med ett par personer, som känner att de vill delta i sociala aktiviteter 
men som inte har den möjligheten. 

Aktiviteter för seniorer bedrivs på många av mötesplatserna och på Träffpunkt Simonsland. 
För personer med demenssjukdom kan biståndsbedömd dagverksamhet beviljas. Vid svårig-
heter med att ta sig till och från en mötesplats kan ledsagning beviljas. För besök i hemmet 
finns frivilligorganisationer. Det finns dock personer, som skulle vilja delta i aktiviteter utan-
för hemmet, men som av någon anledning t.ex. somatisk sjukdom, behöver hjälp under akti-
vitetsbesöket. För att delta i mötesplatsernas aktiviteter ska man kunna klara sig själv, vilket 
är en anledning till att alla somatiskt sjuka inte kan delta i dessa aktiviteter.

• Förslag till åtgärd: Utreda om en somatisk dagverksamhet kan starta eller om någon 
mötesplats kan ha aktiviteter för de personer som behöver viss hjälp under besöket.

3 Analys
3.1 Minskade kontakter
Under året har kontakterna med ÄO minskat kraftigt. ÄO:s analys över vad orsaken kan vara 
är följande:

• När funktionen tillkom för tre år sedan blev många intresserade och ville ha information 
om den. ÄO kontaktades av många invånare för att få ta del händelser som skett, både 

8 Borås Stad (2019) Borås Stads Riktlinjer för Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidrag.
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aktuella ärenden, men också de som ägt rum en längre tid tillbaka. Idag är de behoven i 
stort sett tillfredsställda. Kontakterna ÄO får nu gäller aktuella händelser.

• Borås Stads växel är bra på att koppla till rätt person direkt. Personer som kontaktar staden 
och ställer frågor kommer till rätt instans direkt, antigen via växeln eller via uppgifter på 
Borås Stads websida. ÄO:s telefonservice Seniorguiden, som ska fungera som ”en väg in” 
är inte lika aktuell som tidigare.

• En annan orsak kan vara att förvaltningarna själva tar hand om sina frågor på ett sådant sätt, 
att invånarna inte tycker de inte behöver kontakta ÄO. Synpunkter, förslag och beröm lämnas 
direkt och responsen från förvaltningarna upplevs som tillräckliga. ÄO:s analys är att det är 
skillnad mellan invånarnas förväntningar och vad som verksamheten har i uppdrag att utföra 
och det kan skapa missförstånd. Förändrade arbetsrutiner har skapats och förebygger detta.  
 
Både hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena har satsat på att utveckla funktio-
nen Socialt ansvarig (SOA)/Kontaktperson, som ska vara den närmsta kontakten med 
brukaren och de anhöriga. Det gör att man som anhörig vet vem man ska vända sig 
till direkt och SOA har ansvaret att lämna information till sina brukares anhöriga. 
 
På vård- och omsorgsboendena talar man vid välkomstsamtalet bl.a. om hur anhöriga vill 
ha kontakt – via mail, sms eller personligt samtal. Vård- och omsorgsboendena har även en 
gemensam Facebookgrupp, där anhöriga eller andra intresserade kan följa boendets aktivite-
ter. Förutom välkomstsamtalet, så följs detta upp efter en kort tid, då det vid inflyttningen till 
det nya boendet är det mycket som händer med själva flytten, frågor kommer kanske senare. 
 
Alla nya brukare som beviljats insatser får ett besök av hemtjänstens enhetschef och av 
SOA. Det klargörs redan vid starten hur insatsen planeras och hur den kommer att utfö-
ras. Detta förebygger att fel förväntningar uppstår.

• Vård- och äldreförvaltningen arbetar mycket med förebyggande arbete och det ger resul-
tat i  form av att kontakterna med ÄO minskar, då många får information på annat 
sätt. Exempelvis är två Seniorhälsokonsulenter anställda och arbetar med förebyggande 
hembesök, där bl.a. information om kommunens verksamheter lämnas.

• Statistiken över antal synpunkter som lämnas till Vård- och äldreförvaltningen ökar de 
senaste tre åren, då funktionen ÄO, funnits visar en ökning från 192 stycken (år 2017), 
236 stycken (år 2018) och 280 stycken (år 2019).

3.2 Digitalisering
ÄO belyser ett ämnesområde, som varit ett genomgående tema under året som gått – det 
digitala utanförskapet. Hur kan vi arbeta för en digital inkludering för alla invånare i Borås 
Stad? 

I dagens samhälle krävs det nästan att alla människor dagligen har tillgång till en dator/
surfplatta/mobiltelefon och en uppkoppling till Internet. Det har blivit en förutsättning för 
att kunna fungera i samhället. För de personer som har tillgång till och  har kunskapen om 
dagens teknik, gör det oftast vardagen enklare och smidigare. Det handlar om enkla men 
nödvändiga saker t.ex. användning av Bank-id, köpa en bussbiljett på mobilen, använda en 
parkerings-app, kontakter med myndigheter eller andra samhällstjänster via nätet. 

Internetstiftelsen i Sverige publicerade 2018 en rapport9 som visade att så gott som alla mellan 

9 Internetstiftelsen. (2018). “Svenskarna och internet 2018”.
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16-75 år använder internet, men 1,1 miljoner lever i digitalt utanförskap och av dem är 579 
000 över 76 år. 

Regeringen har satt upp ett mål för ett hållbart digitaliserat Sverige och där politikens inrikt-
ning är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att 
nå dit har regeringen satt 5 delmål: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, 
digital ledning och digital infrastruktur.

3.2.1 Orsaker till att hamna i ett digitalt utanförskap
Frågan är också hur ett digitalt utanförskap ska definieras? Är det kunskap som behöver till-
föras, eller är det tillgång till hård- och/eller mjukvaran som behövs? Eller kan vi motivera de 
personer, som inte känner att de har ett behov eller intresse för den digitala tekniken? 

För att inte hamna i utanförskapet krävs dels att man har tillgång till en dator/surfplatta/
mobil med internetuppkoppling och dels att man har kunskapen att kunna använda tekniken 
och hård/mjukvaran.  Var tredje person i åldersgruppen 76 år och äldre har inte tillgång till 
Internet hemma. Var femte person i åldersgruppen 65-85 år saknar en dator eller telefon med 
Internetuppkoppling. Andra orsaker till utanförskapet kan vara brist på motivation och/eller 
förmåga.10

En del hushåll är inte anslutna till internet av olika anledningar tex bristande utbyggnad av 
fiber/bredband, bristande motivation och/eller kunskap om mervärdet av Internet och bräck-
liga ekonomier.

Ungefär 200 000 vuxna personer i Sverige beräknas inte vara motiverade nog att använda 
sin dator med internetuppkoppling.11 Av dessa är seniorerna överrepresenterade. Det finns 
även en grupp med människor som känner att kunskapsgapet är övermäktigt att ta sig över. 
De finns i alla åldersgrupper. Det kan vara människor som har  svårt att läsa, har svårt att 
kommunicera på svenska, som lever under svåra förutsättningar t.ex. lider av missbrukspro-
blematik eller av psykisk ohälsa.

Enligt SCB:s rapport uppger personer mellan 16-85 år att 19 % har någon form av funk-
tionsnedsättning, d.v.s. ca. 1,4 miljoner personer. 85 % av de funktionsnedsatta upplever 
inga svårigheter vid IT-användning, 11 % upplever viss svårighet och 3 % har stora svårighe-
ter att använda dator och internet p.g.a. funktionsnedsättningen. Exempel på funktionsned-
sättning som kan påverka är:  nedsatt rörlighet i armar och händer (280 000 personer över 
80 år har en rörelsenedsättning), problem att läsa, afasi, utvecklingsstörning, synnedsättning, 
demenssjukdom.12

Konsekvenser av att vara i digitalt utanförskap är ensamhet, social isolering och psykisk 
ohälsa. En studie gjord vid Linnéuniversitetet 2018, visar att det finns en koppling mellan 
digital exkludering och social exkludering. Konsekvenserna visar sig i tydliga förändringar i 
livsstilen t.ex. att man avstår från resor och kulturella aktiviteter. Det medför även att perso-
nen skuldbelägger sig själv och accepterar ett utanförskap.13

10 Folkhälosmyndigheten (2018). Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer. 
11 Umecon (2016). En studie om digitalt utanförskap. 
12 Umecon (2016). En studie om digitalt utanförskap 
13 Reneland-Forsman, L. (2018). Borrowed access´- the struggle of older persons for digital participation. 
14 Folkhälsomyndigheten. (2018). Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer
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3.2.2 Åtgärder mot det digitala utanförskapet

De äldres välbefinnande ökar  om de blir mer  självständiga, delaktiga och trygga med den 
digitala tekniken, enligt Folkhälsomyndigheten.14

Folkhälsomyndighetens skriver (2018) att för att minska ojämlikhet i hälsa är det viktigt att 
kommunen främjar och stöder digital delaktighet för alla invånarna. Forskning har visat att 
utbildning i och användandet av den digitala tekniken minskar ensamhet och därmed också 
social isolering och psykisk ohälsa.15

Det pågår initiativ för att öka den digitala kompetensen hos seniorer i många kommuner, 
men fler insatser behövs för att nå ut till alla. Det går att få hjälp genom Studieförbund, 
intresseorganisationer och kommunen kan själva skapa aktiviteter och insatser och därmed 
gemensamt nå så många av de äldre som möjligt.

Sociala medier kan vara ett sätt som underlättar kontakten med vänner och främjar delaktig-
heten i samhällsdebatten. För att t.ex. logga in på Facebook, måste man dels ha kunskapen 
om hur man gör, dels ha laddat ned appen och dels ha tillgång till dator/telefon/surfplatta 
med uppkoppling till internet.

Surfplattan ger nya möjligheter att kommunicera med anhöriga och kan ge en ökad delaktig-
het t.ex. genom att lätt kunna ta bilder i vardagliga aktiviteter.16

Ett projekt i Västerås visar att välfärdsteknologi skapar en ökad möjlighet till aktivering  och 
delaktighet av de äldre på vård-och omsorgsboenden. Att använda surfplattor individuellt 
eller i grupp, även med personer med demenssjukdom, går utmärkt. Man testade en period 
med virtuell träning och gruppen upplevde den fysiska aktiveringen både rolig och stimule-
rande. Testen visade också att tekniken kan väcka goda minnen för personer med demens-
sjukdom.17

3.2.3 Digital teknik för seniorer i Borås Stad

I dokumentet ”Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad”18 kan bl.a. följande läsas om vad 
Vård- och äldrenämnden arbetar för när det gäller digitaliseringen:

• Att kartlägga den enskilde personens önskemål och behov av  välfärdstekniktjänster.

• Att öka kunskapen hos seniorer, närstående och medarbetare kring användande av 
välfärdsteknik genom exempelvis information och  aktiviteter via träffpunkter och mötes-
platser, sociala medier och  pensionärsföreningar. 

• Att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och funktioner för att  tillgodose individuella 
behov oavsett boendeform. 

• Att i samverkan med andra vårdgivare, underlätta för den enskilde personen att ha 
kontroll över och ta ansvar för sin hälsa. 

• Att använda välfärdsteknik för att den enskilde personen fortsatt ska kunna vara delaktig 
i samhällslivet och kommunicera på sitt modersmål.

För de personer som saknar tillgång till dator och uppkoppling till internet i hemmet finns 
tillgång till offentliga datorer finns på alla bibliotek och på många av mötesplatser för senio-
rer. Invånare kan även boka tid för användning av datorer på  mötesplatserna för alla åldrar, 

15 Folkhälsomyndigheten (2018).Digital teknikför social delaktighet bland äldre personer. 
16 Västerås kommun (2018) Slutrapport för projekt Välfärdsteknologi på äldreboenden 
17 Västerås kommun (2018) Slutrapport för projekt Välfärdsteknologi på äldreboenden. 
18 Borås Stad. (2018) Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad.
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som finns på Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo. På alla mötesplatserna 
för seniorer finns surfplattor att låna. På Stadsbiblioteket finns också surfplattor att låna.

Digital teknik för hemlån finns på Träffpunkt Simonsland. Projektet är under uppbyggnad, 
så ännu finns ett fåtal produkter att låna.

De äldre kan få kunskap genom bl.a. kurser i IT. Det finns många sätt att lära sig använda den 
digitala tekniken. Studieförbund och  pensionärsorganisationer har kurser att anmäla sig till. 
Biblioteken och mötesplatserna för seniorer samt Träffpunkt Simonsland har IT-caféer, där 
man kan lära sig mer om den digitala tekniken.  På biblioteken och mötesplatserna för seni-
orer finns även drop-in-träffar, dit man kan ta med sig sin dator/surfplatta/mobiltelefon för 
att få hjälp. I inriktningsdokumentet för äldreomsorgen är ett av delmålen: ” Att öka kunska-
pen hos seniorer, närstående och medarbetare kring användande av välfärdsteknik genom 
exempelvis information och  aktiviteter via träffpunkter och mötesplatser, sociala medier och  
pensionärsföreningar”. Målet uppfylls genom att mötesplatserna har teknikcaféer, där äldre 
kan både bekanta sig med och få kunskap om tekniken, både hårdvara och mjukvara.

Förebyggande IT-enheten på Vård- och äldreförvaltningen kommer under året att starta ett 
projekt med surfplattor. Projektet innebär att seniorer får låna surfplattor under tre år och 
det kan vara en inkörsport för de som är intresserade. Seniorerna kommer också att få utbild-
ning/kunskap på olika sätt om hur surfplattan kan användas.

Ett samarbetsprojekt mellan Vård- och äldreförvaltningen och Mediapoolen är på gång. Det 
planeras en webbutbildning om hur man använder digital teknik och den kommer att ligga 
öppen för alla på webben.

Vård- och äldreförvaltningen kommer även att starta en konsumentpanel med seniorer, för 
att testa och utvärdera digital teknik.

Vård- och äldrenämnden har beslutat att införa förenklat beslutsfattande för tre olika insat-
ser, bl.a. insatsen digitalt stöd. Denna insats syftar till att öka digitaliseringen och förebygga 
ett digitalt och socialt utanförskap bland seniorer.  Äldre över 75 år kan fr.o.m 1 april 2020 
få insatsen kostnadsfritt max 8 timmar per person och år. Ett delmål för digitaliseringen 
i vård- och äldreförvaltningen är ” Att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och funktioner 
för att  tillgodose individuella behov oavsett boendeform.” Detta delmål uppfylls genom att 
Seniorhälsokonsulenterna arbetar med insatsen digitalt stöd.

I hemtjänsten gör man inköp av mat online. Inköpsombuden har med en dator/surfplatta 
till brukarens hem och gör beställningen tillsammans med personen i fråga. Maten levereras 
till hemmet, faktura kommer via posten och vid behov av hjälp med uppackning av varor så 
beviljas den insatsen. 

Musikunderhållningen och föreläsningarna på Träffpunkt Simonsland sänds live, så man har 
möjlighet att följa detta om man har dator/surfplatta/telefon med internetuppkoppling. 

På mötesplatser för äldre och på vård- och omsorgsboenden finns digitala spel för aktivering.

På vård- och omsorgsboenden används också surfplattor mycket, bl.a. för rörelseaktivering, 
musikunderhållning, filmunderhållning mm. I det obligatoriska välkomstsamtalet talar man 
bl.a. om hur anhöriga vill ha kontakt – via mail, sms eller personligt samtal. 

Sociala medier används också på vård- och omsorgsboenden för att visa anhöriga vad som 
sker i vardag och helg på boendet.

Alla vård- och omsorgsboenden har internetuppkoppling.

Digitala signeringslistor och Viva omsorgsapplikation (mobil dokumentation) som är arbets-
redskap för personalen tas inte upp i denna rapport, men de påverkar brukarna indirekt. 
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För vårdpersonalen är mobiltelefonen ett arbetsredskap med scheman, brukarinsatser och 
tidsregistrering.

Nyckelfria lås erbjuds av Borås Stad. Det innebär att vårdpersonal, får behörighet att låsa 
upp dörren till brukarens bostad med mobiltelefoner, som fungerar som en krypterad digital 
nyckel. Det innebär säkerhet i forma av spårbarhet av vem som öppnar och vilken tidpunkt 
personen befunnit sig i hemmet.

Det finns nyckelfria läkemedelsskåp, som endast kan låsas upp av behörig personal med tag. 
Spårbarhet är en fördel med systemet.

I äldreomsorgen finns idag tillsyn nattetid via trygghetskameror. I slutet av 2019 fanns det 
ett åttiotal trygghetskameror utplacerade. Tillsyn via kamera gör att brukarens nattsömn blir 
mer ostörd.

Trygghetslarm är till för att kalla på hjälp vid akuta händelser alla tider på dygnet. Larmet går 
till en extern larmmottagning, som kontaktar larmpersonal som utför hjälpinsatser.

Färdtjänst går att antingen beställa via ett telefonsamtal eller via internetlänk på Borås Stads 
hemsida.

Om invånare vill lämna synpunkter, klagomål eller förslag, så finns Synpunktshanterings-
systemet. Det går bra att lämna synpunkter via brev, färdigfrankerad blankett eller via Borås 
Stads hemsida.

Vårdplanering kan göras via Skype på webben. Det görs en individuell bedömning om det 
ska vara ett fysiskt möte eller en planering via webben. 

4 Avslutning
Under året har ÄO fått ta del av stadens seniorers synpunkter inom mycket varierande ämnes-
områden – allt från snöskottning till digital teknik. Den direkta kontakten med seniorerna 
minskar, trots alltjämt pågående marknadsföring. ÄO ser det som positivt, då anser invånar-
na i staden förmodligen dels att informationsflödet når fram direkt från berörda verksam-
heter och dels att berörda verksamheter tar hand om sina frågor på ett bra sätt, som gör att 
invånarna inte ser ett behov av att kontakta ÄO.

På grund av detta har det funnits utrymme i tjänsten för att delta i flertalet arbetsgrupper 
kring äldrefrågor samt starta upp ett kommungemensamt uppdrag med att ta fram en lång-
siktig strategi med förebyggande information för seniorer och funktionsnedsatta samt att 
arbeta med den internationella strategin ”Äldrevänlig stad”.

Eftersom mycket av årets rapport har handlat om digitalisering och seniorer, så vill jag avsluta 
med en kort berättelse om ett hembesök jag gjorde under hösten 2019. 

Hembesöket gjordes hos ett äldre par, båda i 90-årsåldern. En av dem var fysiskt nedsatt, 
hade svårt att ta sig ut och därför beslutade vi att jag skulle göra ett hembesök. Vi hade tidi-
gare haft kontakt för många år sedan, då jag arbetade i projektet ”Förebyggande hembesök”. 
Då klarade paret sig utmärkt, men nu började de få lite svårt att klara vardagen och ville ha 
information om vad man som äldre skulle tänka på om hjälp behövdes. Vi talade om allt 
möjligt – hemtjänst, Fixartjänst, färdtjänst, social samvaro, framtidsfullmakter mm. När jag 
tog på mig ytterkläderna, tackade för besöket och tog farväl, sa mannen ” Nu ska vi sätta oss 
vid datorn och surfa på nätet om det vi har talat om”.

Det är aldrig försent att lära sig något nytt…



Äldreombudets rapport år 2019

14 Borås Stad  

5 Källor

Borås Stad. (2019) Borås Stads Riktlinjer för Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttids-
boende och hemvårdsbidrag.

Borås Stad. (2018) Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad.

Borås Stad. Vision Borås 2025.

Dagens samhälle 20190916. Låt fler katter flytta in på äldreboendet. 

Folkhälsomyndigheten. (2018) Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer.

Internetstiftelsen. (2018). “Svenskarna och internet 2018”.

www.regeringen.se

Regeringen. Agenda 2030.

Regeringskansliet. (2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.

Regeringskansliet. (2018). Nationell inriktning för Artificiell intelligens.

Reneland-Forsman, L. (2018). Borrowed access´- the struggle of older persons for digital 
participation.

Socialstyrelsen (2014).  Hundar i vård  och omsorg. Vägledning till gällande regelverk.

Umecon (2016). En studie om digitalt utanförskap

Västerås kommun. (2018) Slutrapport för projekt Välfärdsteknologi på äldreboenden

Organisation Enhet Avdelning Typ av boende Antal lägenheter Djur 200214

Vård- och omsorgsboende Österlånggatan 4 A,C,E,F Demens 47 Inga djur, besök av vårdhästen Lilla My
Vård- och omsorgsboende Österlånggatan 4 B,D, G Somatik 23 Inga djur besök av vårdhästen Lilla MY
Vård- och omsorgsboende Margaretagatan 9 A,B,C,D Demens 48 Inga djur, besökshund
Vård- och omsorgsboende Margaretagatan 9 E Demens 12 Inga djur, besökshund
Vård- och omsorgsboende Klintesväng 4 A Demens 8 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Klintesväng 4 B Demens 8 1 katt 
Vård- och omsorgsboende Klintesväng 6 A,B,C,D Somatik 24 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Klintesväng 8 A,B Somatik 20 Inga djur
Vård- och omsorgsboende G:a Kyrkvägen 6 Somatik 34 Brukare har husdjur, hund
Vård- och omsorgsboende Nya Kyrkvägen 7 Demens 20 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Sanderökroken 1 Demens 16 Ja, 1 katt Fiskar
Vård- och omsorgsboende Sanderökroken 2 Somatik 24 Fiskar
Vård- och omsorgsboende Furuvägen (Ekekullen) Demens 22 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Hestra Ringväg Demens 28 Besök vårdhund
Vård- och omsorgsboende Distansgatan 7 A-H Demens 80 Fiskar.  Besök vårdhund

Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8 A-B Somatik 12

Gäller alla avdelningar: Fiskar i entréplan 
vinter, sommartid är de i dammen utomhus. 
Terapihund kommer 1ggn/vecka men vistas 
endast i entréplan pga eventuella allergier. 

Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8 D Demens 12 Se ovan. 
Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8 E,F Demens 24 Se ovan. 

Vård- och omsorgsboende Våglängdsgatan 153 A-D Demens 80
Fiskar finns i huvudentrén till Våglängdsg.153 
Besök vårdahund?

Vård- och omsorgsboende Våglängdsgatan 153 E-F Somatik 40
 Fiskar finns i huvudentrén till 
Våglängdsg.153 besök vårdarhund?

Vård- och omsorgsboende Sörmarksgatan 201-205 201 Somatik 8 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Sörmarksgatan 201-205 203 Demens 8 En katt
Vård- och omsorgsboende Sörmarksgatan 201-205 205 Somatik 8 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Dalsjövägen 25 B Somatik 10 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Dalsjövägen 25 C,D,E Demens 30 Inga djur
Vård- och omsorgsboende Dalsjövägen 25 F Somatik 30 Inga djur

Vård- och omsorgsboende Söderkullagatan 64-66 Somatik 21
2 katter i lgh, sporadiska besök av terapihund 
i samarbete med mötesplatsen

Vård- och omsorgsboende Björkhaga Somatik 10 Fiskar i matsalen.
Vård- och omsorgsboende Björkhaga Demens 9 Inga djur

Vård- och omsorgsboende Ängsjöparken Somatik 10

Gäller hela Ängsjöparken: ok att brukare med 
katt flyttar in. Hundar kommer på besök. 
Öppen för att ta emot vårdhundar.  Fiskar 
(akvarium i matsalen) 

Vård- och omsorgsboende Ängsjöparken Demens 10 Se ovan, samt 1 brukare har katt i sitt rum. 
Vård- och omsorgsboende Fagersro Somatik 18 Fiskar. 
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6 Bilaga: Djur på Vård- och Äldreboenden
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