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Inledning
År 2020 har varit annorlunda för de allra flesta människor runt om i världen. I slutet av 2019 bekräftades 
att ett nytt Coronavirus i Kina och som spreds över hela världen. Utbrottet pågår fortfarande och WHO 
klassade det som en pandemi den 11 mars 2020.

Riskgrupper identifierades och allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och personer med bakomlig-
gande sjukdomar. Myndigheterna har gått ut med allmänna råd som alla bör följa.  Mycket i samhället 
kretsar kring viruset – alla nyhetssändningar, tidningsupplagor och websidor innehåller nyheter kring 
Coronaviruset.

Alla människor har påverkats på något sätt. En del har fått vara friska, andra har blivit sjuka och överlevt, 
en del drabbade klarade sig inte. Många människor har levt i oro, rädsla, sorg, isolering och ensamhet 
medan andra har varit lugna och levt sitt liv nästan som tidigare. Många har hittat andra sätt att vara i 
sociala sammanhang. Alla har fått nya levnadsvanor, vi tvättar händerna oftare, vi distanserar oss fysiskt 
från varandra, vi handlar mat mer sällan och på andra tider, vi arbetar mer hemifrån, vi umgås utomhus 
mer än tidigare m.m.

Det som har varit en ljusglimt i situationen är att när det verkligen gäller, så ställer vi upp för varandra, 
vi bryr oss om varandra, vi hjälper varandra. Vi ställer om. Landstinget, kommunen, näringslivet, civil-
samhället, organisationer, föreningar – alla har hjälpts åt på olika sätt. Det är fantastiskt!

För ÄO har pandemin inneburit en omställning i arbetet. Årets rapport kommer därför att se något 
an nor lunda ut än tidigare års rapporter.

1 Äldreombudets uppdrag
Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 och är organiserad under 
Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling.

ÄO ska vara en röst för seniorer 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 20251, 
där ett av de strategiska målområdena är ”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: ”Vi 
skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt 
inflytande på stadens utveckling”. 1

ÄO:s uppdrag är att på en strategisk nivå driva ett äldreperspektiv i staden så att seniorers 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 kontaktar olika 
instanser efter den enskildes behov och samarbetar med förvaltningar och organisationer. Kontinuerliga 
avstämningar görs med VÄF:s ledningsgrupp två gånger/år.

ÄO får synpunkter och förslag inom många varierande ämnesområden som förs vidare till ansvariga 
tjänstepersoner. De synpunkter och förslag som inte tillhör kommunens 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 digitalisering, sociala samtal och hemlöshet.

1 Borås Stad. Vision Borås 2025.
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2 Beskrivning av nuläge
2.1 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 vägled-
ning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. Totalt har det varit 92 kontakter via Seniorguiden under 
året, antingen via telefon, mail eller övriga kontaktsätt. Det är en ökning i jämförelse med föregående  
år – se diagram nedan. 

 

63 kvinnor och 29 män kontaktade ÄO via telefon eller mail. 3 kontakter togs av anhöriga/vänner och 
resten, d.v.s. 89 kontakter, togs av seniorerna själva.

I ett samtal kan flera ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet ovan visar de områden som samtalen 
har berört. 

Seniorguidens ämnesområden
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Tabellen nedan visar ämnesområden (i %) som förekommit och hur de har förändrats under åren som 
funktionen ÄO har funnits.  

  År 2020 År 2019 År 2018 År 2017

Aktiviteter 9 0 17 0

Anhörigfrågor 0 2 5 2

Avgifter 6 3 0 0

Bemötande* 0 0 0 18

Biståndsfrågor 5 14 11 8

Boende 10 19 16 34

Demens 1 0 1 0

Digitalisering 11 0 0 0

Djur i vården 0 5 0 0

Fixartjänst 3 3 3 0

Frivillig verksamhet 0 3 0 0

Förmyndarenheten 0 9 5 1

Hemtjänst 6 8 6 0

Hälso- och sjukvård 1 0 11 5

Juridik 5 0 2 14

Kost 0 0 2 0

Resor 3 0 0 6

Snöröjning 0 3 0 0

Sociala samtal 28 10 19 6

Somatisk dagverksamhet 0 5 0 0

Synpunktshantering 4 0 0 0

Övriga ämnen 8 16 2 6

* Bemötande. Detta ämnesområde har ändrats – - numera läggs ämnet till aktuell verksamhet.

2.2 Besök
Emellanåt framförs det önskemål om att få göra enskilda besök på kontoret eller att ÄO gör ett hem-
besök hos senioren. Under året har endast två bokade besök gjorts på kontoret och två hembesök. Efter 
pandemins utbrott har inga fler besök gjorts.

2.3 Synpunkter     
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får ta del av  
många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanteringssystem, antingen 
av den enskilde själv eller av ÄO, om inte den enskilde själv har förmågan.

Under året inkom totalt sex synpunkter. Av dessa gällde fem kommunal verksamhet. Två synpunkter 
handlade om beröm till två kommunala tjänstepersoner, två synpunkter gällde bemötande i hemtjänsten 
och en handlade om information på ett Vård- och omsorgsboende.
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2.4 Information
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöker ÄO föreningar, organisationer, 
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.

År 2020 präglas av pandemin och därför hann ÄO endast träffa två grupper i början av året. 

Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas på mötesplatserna 
och därigenom få till sig åsikter, synpunkter och förslag. ÄO besöker regelbundet alla mötesplatser och 
Träffpunkt Simonsland. Mötesplatserna för seniorer har varit stängda under pandemin, men har haft 
minibussar ”Mötesplats på väg” för att ha aktiviteter utomhus med en begränsad skara deltagare enligt 
Folkhälsomyndigheternas råd. ÄO har följt med mötesplatsernas bussar vid några tillfällen.

Under året har det  inte har varit några större arrangemang på grund av pandemin.

Det finns en arbetsgrupp som ansvarar för att information för seniorer i Borås Stad ska vara lätt att söka. 
ÄO deltar i denna och under året har webbsidan uppdaterats (www.boras.se/senior).

2.5 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. År 2020 blev den årliga 
träffen inställd på grund av pandemin.

3 Pågående arbete
3.1 Förebyggande information
ÄO är sammankallande för en arbetsgrupp ”Förebyggande information”, där syftet har varit att ta fram 
ett förslag på hur ett samarbete kan se ut för att Borås stads seniorer, funktionsnedsatta samt andra 
intresserade får förebyggande information. Gruppen består av representanter från pensionärsråden och 
funktionshindersföreningarna samt tjänstepersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF), 
Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) och ÄO från Stadsledningskansliet (SKA). Under året ställdes vårens 
möten in på grund av pandemin och under hösten hann gruppen endast träffas en gång innan hårdare 
restriktioner kom. Arbetet fortsätter under våren och kommer presenteras under år 2021.
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3.2 Seniormånad
1 oktober är FN:s internationella äldredag och det kommer vi uppmärksamma med en hel månad riktad 
för att uppmärksamma seniorer. Detta är ett samarbete mellan FOF, VÄF och SKA. Denna dag kommer 
för första gången uppmärksammas i Borås genom att den nationella utställningen Årsrikas premiärdag 
infaller 1 oktober.

3.3 Stödlinjen    
ÄO har sedan i mitten av mars 2020 arbetat med att bemanna Stödlinjen. Stödlinjen är en telefonlinje, 
som öppnades upp i mitten av mars 2020. Syftet är att vara ett stöd för personer i riskgruppen, speciellt 
för personer 70 år och äldre. Stödlinjen har haft samarbete med föreningslivet, civilsamhället, näringslivet 
och flera av kommunens förvaltningar, för att underlätta för riskgrupperna under pandemin. Kommunala 
tjänstepersoner har bemannat Stödlinjen, tagit emot ärenden och fördelat dem till personer i föreningar, 
organisationer, frivilliga personer i staden (MedBoråsare) och till kommunens tjänstepersoner, som har 
utfört ärendena praktiskt. Ärenden har varit matinköp, apoteksärenden, sociala samtal samt övriga 
ärenden. Totalt har Stödlinjen under år 2020 haft 3 009 antal ärenden. 

Stödlinjen

Finsktalande stödlinjen

En finsktalande stödlinje har bemannats under mars-juni 2020. Därefter har kontakt tagits med Finskt 
förvaltningsområde vid behov av språkstöd. Under tiden mars-juni mottogs totalt 273 ärenden av den 
finsktalande stödlinjen. 
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Svensktalande stödlinjen

Praktiska ärenden dominerar den svensktalande stödlinjen medan den finsktalande stödlinjens största 
behov var de sociala samtalen och övriga ärenden, som oftast består av frågor av olika slag.

Borås och Norrköping nämns som goda exempel på kommuner som arbetat förebyggande för äldre i 
riskgruppen under pandemin i en rapport från Folkhälsomyndigheten. 2

4 Förbättringsområden
Under 2020 och 2019 har invånarnas kontakter med ÄO minskat och därmed har också antalet synpunk-
ter och förslag minskat. En tolkning av detta kan vara att stadens informationsarbete och hantering av 
synpunkter fungerar bra.  År 2020 kan inte några förbättringsområden föreslås grundat på ÄO:s statistik. 

5 Analys
De områden, som ÄO belyser i årets rapport är digitalisering, sociala samtal och hemlöshet.

5.1 Digitalisering   
En större del av ÄO:s ärenden gäller digitalisering. I förra årets rapport belyste ÄO detta ämnesområde, 
som i och med pandemin visar än tydligare ett behov av inkludering i digitaliseringen hos gruppen 
seniorer. Att handla mat och apoteksvaror, betala räkningar via webben, att umgås med släkt och vänner 
via Skype, delta i digitala aktiviteter  är exempel på nödvändiga behov i en pandemi, då många varit 
isolerade i sina hem. En undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar 
att mer än hälften (54 %) av alla över 80 år är oroliga över att inte hänga med när digitaliseringen ökar3.

5.1.1 Åtgärder för en digital inkludering

Det pågår ett projekt i Vård- och äldreförvaltningen, där surfplattor kommer att lånas ut till personer 
som är 75 år och äldre under en treårsperiod. Ungefär hälften av de samtal ÄO har haft med seniorer 
gällande digitaliseringen har gällt projektet gällande lån av surfplattor.

Seniorer 75 år och äldre kan söka kostnadsfritt Digitalt stöd i hemmet för att få praktisk vägledning för 
att lära sig hantera sin dator, surfplatta eller smartphone.

2 Folkhälsomyndigheten (2020). Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid- 19.

3 MSB. (2020). Allmänheten över 80 år – tillit, tankar och beteende i coronatid.



Äldreombudets rapport år 2020

10   Borås Stad  

Dessa båda projekt ökar inkluderingen av seniorer i digitaliseringen, både kunskaps- och hårdvarumässigt. 

5.2 Sociala samtal
Under år 2020 har de sociala samtalen till ÄO ökat från 10 % till 28 %. Ökningen visar att även om 
kontakterna har minskat till ÄO under de fyra år som funktionen har funnits, så har marknadsföringen 
fungerat, invånarna känner till funktionen och kontaktar ÄO vid behov. Den största orsaken till ökningen 
är pandemin. En del seniorer har haft en mycket stor rädsla för Covid-19 och isolerat sig i sina hem, 
en del har inte varit ute ur sina bostäder sedan i mars 2020, då restriktionerna för riskgrupperna kom. 
I rapporten från Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad, kan man läsa följande ”Många har 
uttryckt att de existentiella frågorna blir viktiga i denna tid när döden är närvarande och när man får tid 
att tänka på vad som är viktigt”4. Restriktionerna lättade upp en del under sommaren, för att återigen 
i oktober dras åt hårdare igen. I detta skede tappade många seniorer hoppet och behovet av att samtala 
med någon uppstod. Då ökade de sociala samtalen med ÄO rejält. I statistiken finns inte de sociala samtal 
med som ÄO själv har tagit initiativ till. ÄO har regelbundet haft telefonkontakt med många seniorer, 
som tidigare varit i kontakt med ÄO och önskat detta.

År 2019 avled 1269 personer i Sverige av suicid.5 Under år 2020 har ÄO haft två suicidsamtal, båda från 
äldre män. Statistiken visar att suicid är högst bland män 85 år och äldre6. Nedanstående tabell visar 
antal suicid och antal suicid per 100.000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper år 20197:

Ålder Antal män Antal män/100.000 Antal kvinnor Antal kvinnor/100.000

15–29 år 169 17,1 92 10,1

30–44 år 185 18,2 92 9,5

45–64 år 274 21,5 130 10,4

64–80 år 210 24,4 68 7,3

85år- 31 33,2 13 7,7

5.2.1 Åtgärder för en social inkludering 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i uppdrag av Krisledningsgruppen att ta fram en rapport kring 
hur seniorer påverkades av pandemin. Detta resulterade i rapporten ”Effekter av coronaviruset - fokus 
på åldersgruppen 70 år och äldre ”. Ett av förslagen utifrån rapporten var att arbeta kring ofrivillig 
ensamhet och arbetsgruppen ”Kraftsamling kring ofrivillig ensamhet” bildades. Där ingår ÄO i grup-
pen tillsammans med Svenska kyrkan, Borås Besöksverksamhet, pensionärsföreningar och kommunala 
tjänstepersoner. Arbetet startade upp under hösten 2020 och kommer att fortgå även under år 2021.

Mötesplatserna för seniorer och Träffpunkt Simonsland har som mål att minska ensamhet och social 
isolering. Mötesplatserna stängde den 25 mars 2020 för att minska smittspridningen av Coronaviruset. 
Vård- och äldrenämnden tog ett beslut om att erbjuda anpassade aktiviteter för seniorer i mindre grupper 
och som kan genomföras utan risk för smittspridning, exempelvis promenader och träffar utomhus via 
minibussarna ”Mötesplats på väg”. Det har även funnits en digital verksamhet med viktig information 
som berör målgruppen, underhållning, kultur, mat- och baktips, gymnastik, frågesport, it-tips, fiske, 
hälsotips m.m. Genom att arbeta på dessa sätt har man nått ut till nya seniorer. Från att ha runt 7-8 
deltagare/dag i mars så hade man under hösten runt 270 deltagare/dag på den digitala mötesplatsen. 
Träffpunkt Simonsland har periodvis drivit caféverksamhet.

4 Borås Stad. Fritids- och folkhälsoförvaltningen (2020). Effekter av coronaviruset - fokus på åldersgruppen 70 år och äldre.

5 Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/) 20201211 kl 09.38

6 Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/) 20201211 kl 09.38

7 Socialstyrelsen. Dödsregistret. 2019.
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Uppsökande verksamhet görs av Seniorhälsokonsulenterna bl.a. för att bryta den sociala isoleringen och 
ensamheten. Den uppsökande verksamheten består av hembesök, där senioren uppmuntras till att vara 
aktiv utifrån var och ens förmåga samt information om det utbud av friskvård och sociala aktiviteter 
som erbjuds av kommun, privata aktörer, föreningar och organisationer. Under pandemin tackade dock 
många seniorer nej till hembesöken och då genomfördes istället längre förebyggande telefonsamtal till 
de seniorer som önskade. Under år 2020 genomförde seniorhälsokonsulenterna 72 hembesök och 348 
längre samtal.

Andra verksamheter/organisationer/föreningar i Borås arbetar också för en social inkludering t.ex. Borås 
Besöksverksamhet, Röda Korset, Svenska kyrkan och pensionärsföreningar.

I Borås Stad ges utbildningen Mental Health First Aid Training (MHFA)/Första hjälpen till psykisk hälsa, 
vilket ger en god grund för att förstå psykiska tillstånd och ett första-hjälpen-program. I utbildningen 
finns ett verktyg att använda i ett suicidsamtal. 

Det finns även en arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar som arbetar med 
Suicidprevention.

5.3 Hemlöshet
Hemlöshet är ett helt nytt område som uppkommit under året för ÄO. Fem personer har kontaktat ÄO, 
då de befinner sig i en situation då de inom en kort tid skulle vara bostadslösa. Många tror att kommunen 
har något slag av bostadskö och har ett ansvar för att ordna en bostad i akuta situationer. 

5.3.1 Definition av hemlöshet

Hemlösa personer är inte en homogen grupp. Traditionellt föreställer vi oss att en hemlös person är 
någon som sover på gatan eller på ett härbärge och ofta har ett missbruk. Man tänker inte på att det kan 
vara en kvinna med barn som bor hos vänner, en familj som inte vet vart de ska ta vägen om en månad 
eftersom de har ett osäkert kontraktsförhållande, ungdomar som har svårt att klara dyra hyror eller en 
äldre person.8

Var sjätte år genomför Socialstyrelsen en kartläggning över landets hemlösa personer.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer9: 

1. Akut hemlöshet. Här finns de personer som bor på ett härbärge, akutboende, trappuppgångar, 
tält, bilar, offentliga lokaler m.m.

2. Institutionsvistelse och stödboende. Här finns de personer som bor på en kriminalvårdsanstalt, 
hem för vård och boende (HBV), stödboende och har inget annat boende att flytta till.

3. Långsiktiga boendelösningar. Här finns de personer som inte har tillgång till den ordinarie 
bostadsmarknaden. De bor därför i en bostad som ordnats av kommunen t.ex. sociala kontrakt, 
träningslägenhet, kommunalt kontrakt eller motsvarande. Dessa boenden har någon form av 
hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, och/eller särskilda regler/villkor.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende. Här finns de personer som tillfälligt bor hos vänner, bekanta, 
familj/släktingar eller har ett tillfälligt boende.

Flera internationella utfästelser som t.ex. FN:S allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 
25), FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s barnkonvention, Agenda 
2030, lyfter fram bostaden och boendemiljön som en grundläggande social rättighet. Trots detta finns 
det stora grupper i dag som inte har denna rättighet, enligt professor Hans Swärd.10

8 Nordens välfärdscenter (2020). Hemlöshet i Norden. Utvecklingen av nordisk bostadspolitik.

9 Socialstyrelsen (2017). Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.

10 Nordens välfärdscenter (2020). Hemlöshet i Norden. Utvecklingen av nordisk bostadspolitik.
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5.3.2 Hemlöshet i Borås Stad

En Hemlöshetskartläggning görs årligen i vecka 36. Enligt hemlöshetskartläggningen var totalt 309 
personer hemlösa år 2020.

Nedanstående tabell visar totalt antal personer i hemlös situation för åren 2014–2020:

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal registrerade hemlösa personer 331 363 319 264 354 377 309

Diagrammet nedan är från Borås Stads hemlöshetskartläggning år 202011 och visar åldersfördelningen 
per situation:

Situation 3 är den vanligaste situationen för personer 65 år och äldre. 

Av de personer ÄO har varit i kontakt med tillhör fyra av fem personer situation 4, d.v.s. de hade ingen 
bostad inom en snar framtid och som nödlösning kunde de flytta till barn eller bekanta. Orsaken till 
att de var hemlösa var att fastighetsägaren har renoverat bostäderna och höjt hyran. Till följd av detta 
har personerna inte råd att bo kvar i sin bostad. Den femte personen ÄO har varit i kontakt med var 
skuldsatt och bostaden skulle säljas för att betala skulderna. Personen hade ingen släkt/vänner i Borås 
att flytta till och ÄO har ingen kunskap om vad som skedde efter kontakten. 

5.3.3 Vad är kommunens ansvar?

Kommunen har ett allmänt ansvar att planera bostadsförsörjningen och att tillhandahålla bostäder för 
vissa grupper t.ex. äldre personer (vård- och omsorgboende), vissa personer med funktionsnedsättning 
och vissa nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Reglerna i socialtjänstlagen säger att alla människor har ett eget ansvar att försörja sig själv och sin familj 
inom ramen för sin förmåga. I detta ingår ett ansvar att ordna bostad på befintliga sätt. Det finns inga 
bestämmelser i socialtjänstlagen som ger bostadslösa rätt att få en bostad genom socialtjänsten på grund 
av bostadsbrist eller att personen har skulder/betalningsanmärkningar. Däremot kan socialtjänsten vara 
skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd under vissa villkor.

11 Borås Stad. Hemlöshetskartläggning 2020.
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Borås Stad utgår från regeringens fyra mål för att motverka hemlöshet12:

1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.

2. Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller behandlings-
hem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.

3. Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, trä-
ningslägenheter eller liknande boenden.

4. Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.

5.3.4 Åtgärder mot hemlöshet

Sedan den 21 februari 2021 gäller en ny struktur i Borås Stad kring vilken förvaltning som har hand 
om hemlösa personer. 

• Via Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) kan Vräkningsförebyggande enheten 
kontaktas om det är risk för vräkning från bostaden. Här får man råd, stöd och information av 
boendekonsulenter. 

• Via IFO kan Boendesociala enheten kontaktas för att få boendeinformation och stöd i att söka 
annan bostad. 

• Via IFO kan en hemlös person få ett socialt kontrakt eller annat boende. För att få detta så ska 
man förutom vara bostadslös även ha en biståndsbedömd insats från kommunen. 

• Via Arbetslivsförvaltningen (ALF) kan försörjningsstöd sökas om ekonomiskt bistånd behövs 
för att kunna bo kvar i sin bostad och hyresgästen efer efter ekonomisk beräkning är berättigad 
till detta. 

• Via Miljöförvaltningen (MF) kan budget- och skuldrådgivningsenheten hjälpa till med råd och 
stöd i ekonomiska frågor.

• VÄF kontaktas också av seniorer och deras anhöriga t.ex. för att de bor i en olämplig bostad, har 
skulder hos Kronofogden, har en oförmåga att sköta ett hem eller har andra behov att få en ny 
bostad.

• Natthärbärget Kastanjen kan erbjudas av  Borås Stad vid tillfällig hemlöshet. Här finns sov-, 
tvätt- och duschmöjligheter. Frukost och kvällsmat serveras. Boendet är kostnadsfritt. Här kan 
man bo tio dagar utan biståndsbeslut, sedan får man ansöka om det. 

• Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet ger stöd eller är språkrör i 
kontakten med myndigheter.

• Via IFO finns boendet Klintesväng (f.d. Biskopsmössan), som är ett boende för hemlösa perso-
ner med beroende eller missbruksproblematik. Detta boende är en biståndsbedömd verksamhet.

• Via IFO finns boendet Kaptensgatan. Här får man ett boende med andrahandskontrakt. 
Boendet är för personer som har problem med missbruk/beroende av alkohol eller droger. De 
boende har fysisk eller psykisk ohälsa utifrån ett missbruk som gör att man har ett behov av 
stöd för att klara sitt boende. Kaptensgatan är ett biståndsbedömt boende.

12 Borås Stad. (2013). Program mot hemlöshet i Borås Stad.
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6 Avslutning
Årets rapport är annorlunda, men det har också varit ett annorlunda år som har präglats av pandemin. 
Många av de seniorer jag har varit i kontakt med uttrycker en längtan efter ”att allt ska bli som vanligt 
igen”.  Jag vill avsluta årets rapport med ett citat, som en senior sa i ett telefonsamtal:

”nu börjar det bli tråkigt, jag längtar efter att få gå i affären igen och titta på allt jag kan handla 
och få välja själv vilka varor jag ska ha. Och jag längtar efter att få börja väva igen och spela canasta 
och basta och ja, jag längtar så efter att få umgås med andra människor igen”.
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