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§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 16 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren Hjelm. Protokollet lämnas i
Stadshusets reception för justering.
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SKPF, ledamot 
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PRO, ersättare 
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SKPF, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 

Tekniska förvaltningen 
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Valkansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
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RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 17 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 18 Cykelbanor
Mikael Barsk och Michael Johansson från Tekniska förvaltningen informerar 
om fastighetsägarnas ansvar för gång- och cykelbanor. Fastighetsägaren är själv 
ansvarig för gångområdet utanför fastigheten. Tekniska förvaltningen har gjort 
ett utskick till fastighetsägarna gällande ansvar för skötsel året runt. Information 
finns även på boras.se. Det åligger dock inte kommunen att informera om detta 
eller säkerställa att det efterföljs.

Häckar får inte växa ut över gångbanan. Förvaltningen har en vägvakt som 
bland annat ser till att detta följs. 

Förvaltningen arbetar just nu med att förtydliga markeringar vid separerade 
gång- och cykelbanor som försvunnit efter vintern.  

Även anpassning av bushållsplatser för längre bussar är ett pågående arbete i 
samråd med Västtrafik. 

Parkering av elsparkcyklar kan inte påverkas av kommunen enligt gällande 
lagstiftning. Kommunen vidarebefordrar dock synpunkter om felparkeringar till 
leverantörerna dagligen.  

§ 19 Information om valet
Anna Enochsson och Jacob Ingvarsson från valkansliet informerar om
valgenomförandet och de tillgänglighetsanpassningar som görs i samband med
valet i år, se bifogad presentation.

Synpunkt framförs om att den information som ges bör anpassas för 
målgruppen.  

§ 20 Redovisning av Hälsoenkäten
Punkten utgår på grund av tidsbrist. Diskussion kring hälsoenkäten flyttas till
höstens sammanträden. Hälsoenkäten kommer att presenteras för alla som vill
delta i staden vid tillfälle.

§ 21 Äldreombudets rapport
Rapporten bifogas protokollet.

§ 22 Representant till revideringen av rådets reglemente
Ett möte bokas tisdagen den 24 maj kl. 10.00-12.00 för att utse en representant.

§ 23 Presentation av enkäten Uppföljning av rådens arbete inför
revidering av rådens reglementen 

Maria Hallman presenterar det preliminära resultatet av enkäten. Åsikterna 
kring rådens måluppfyllelse är blandade. Ett fullständigt resultat kommer att 
presenteras längre fram och råden kommer då att få ta del av statistiken. 
Arbetsgruppen har tillgång till alla svar.  
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Synpunkt framförs om att nomineringsrutiner bör ingå i reglementet. 

§ 24 Förebyggande information
Arbetsgruppen har sammanställt en skrivelse om medel till anställning av
projektledare för arbetet med seniormässan. Skrivelsen har lämnats till Ylva
Lengberg.

§ 25 Brand i hemmet, hälsosamma scheman, fast
omsorgskontakt 

Ulla-Karin Aldenman, Centrum för kunskap och säkerhet, går igenom vad som 
gäller för brandskydd.  

Lagen om skydd om olyckor säger att den enskilde ansvarar för sitt brandskydd. 
Kommunen har inget ansvar för brandskydd hos privatpersoner. Det har 
diskuterats om kommunen kan ta mer ansvar men än så länge finns ingen 
process eller beslut kring detta. Istället arbetar man för att den enskilde ska se 
till att denne har ett gott brandskydd. Om hemtjänsten uppmärksammar att 
brandskydd saknas kan kontakt tas med anhöriga. Hemtjänsten har även i vissa 
fall köpt in brandfiltar. Samtliga anställda går en brandutbildning.  

Länk till MSB:s broschyr om brandskydd: 
https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf  

Cecilia Bothin, verksamhetschef för hemtjänst, presenterar rutiner kring 
hälsosamma scheman och fast omsorgskontakt. Det har gjorts en utökning av 
grundbemanningen i hemtjänstgrupperna för att täcka all egen frånvaro. Utöver 
detta finns även en intern bemanningspool och timvikarier att tillgå. En fast 
omsorgskontakt ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet 
individanpassad omsorg och samordning. Presentationen bifogas protokollet.  

§ 26 Övriga frågor
Rådet framför en synpunkt gällande det planerade trygghetsboendet i
Regementsstaden. Detta är inte en bra plats för ett trygghetsboende då det inte
finns närhet till service, affärer m.m.

Den skrivelse som rådet skickade till Västtrafik 2019 har inte besvarats. Maria 
Hallman kommer att skicka skrivelsen direkt till VD:n istället. 

§ 27 Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 oktober.

Underskrift 
Vice ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Rune Johansson Lotta Löfgren Hjelm 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf


Valet 2022 

Med fokus på tillgänglighet



Allmänna val (RKR)  
söndagen den 11 september 
2022
Ett val som sker vart fjärde år. 

Nästa val infaller 2026.



Valnämndens ansvarsområden

• Allmänna val vart 
4:e år

• EU-val vart 5:e år
• Vid behov 

extraval eller 
omval

• Valnämnden 
ansvarar för 
folkomröstningar



Rösträtt   

Du har rösträtt till riksdagen om du: 

• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i 
Sverige

• fyller 18 senast på valdagen

(svenska medborgare som utvandrat måste ha varit 
folkbokförd i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet)



Rösträtt

Du har rösträtt till kommun- och 
regionfullmäktige om du:

• är 18 år senast på valdagen, 
• är svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller 

Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller
• är medborgare i ett annat land som är folkbokförd i kommunen och 

regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år 
före valdagen.



De geografiska valområdena

• Borås Stad är indelad i tre valkretsar, varje valkrets har ett 
antal valdistrikt.

• Sammanlagt har kommunen 80 valdistrikt.

• Varje valdistrikt innebär i praktiken en vallokal.  

• https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokale
r%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.496
1125

https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokaler%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.4961125


Valdistriktsindelning 2022



Att rösta i valet 

• Oftast används kommunens befintliga lokaler och därmed är 
vallokalerna i flera skolor

• Till varje vallokal hör ett antal personer som är röstberättigade

• Antal röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har 
rösträtt till Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige.

• Valkansliet rekryterar ca 850 röstmottagare i valet



Rösta i en vallokal 
Arbetsmoment under dagen:

• hålla ordning i valsedelställen och bakom valskärmarna

• ta emot och lägga ut valsedlar samt se över ordningen i valsedelställen

• styra eventuell kö

• hjälpa väljare

• ta emot och granska röster

• räkna röster

• återställa vallokalen

• Valhemligheten ska garanteras:
o Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.
o Rösten ska göras i ordning i avskildhet.
o Du har tystnadsplikt som röstmottagare.

https://www.youtube.com/watch?v=
EP6PvtEUArI



Olika sätt att rösta 

• Förtidsrösta var som helst i hela landet 

• Rösta från utlandet via ambassad, konsulat

• Brevrösta från utlandet

• Budröstning

• Ambulerande röstmottagning

• Rösta i vallokalen på valdagen



Förtidsröstning 
• Förtidsröstningen börjar alltid 18 dagar innan valdagen

• Förtidsröstning till valet påbörjas från och med 24 augusti till och med 
10 september 2022 på alla förtidsröstningsställen.



Förtidsröstningslokaler

• Kommunen använder sig av neutrala lokaler till 
förtidsröstningen

• De flesta förtidsröstningslokaler är oftast mötesplatser 

• Minst en förtidsröstningslokal ska vara öppen under 
valdagen 

• Förtidsröstningslokalen ska vara fritt från all form av 
politisk propaganda eller religiösa anknytningar m.m.    



Valstugor på Stora torget och Knalleland

• Under ombyggnation 



Förtidsröstningslokaler

• Dalsjöfors: gamla fritidsgården
• Fristad: Skogslids vård- och omsorgsboende
• Göta: Boråshallen, Rotundan 
• Hulta: Hultahuset, mötesplatsen
• Hässleholmen: Hässlehuset, mötesplatsen 
• Knalleland (Valstuga)
• Kristineberg: Kristineberghuset, hemtjänstens tidigare lokaler
• Norrby: Norrbyhuset, mötesplatsen 
• Sandared: Sandgärdskolans aula, enbart helger
• Sjöbo: Sjöboskolan, stora matsalen, enbart helger



Fortsättning förtidsröstningslokaler
• Stadsbiblioteket 
• Stadshuset, enbart öppet på valdagen den 11 september
• Stora torget, valstuga 
• Södra Älvsborgs sjukhus (Östen Engelbrektssons lokal) 
• Viskafors: Viskaforsskolans matsal, enbart helger



Budröstning

• Om väljaren är sjuk, har en funktionsnedsättning 
eller äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal 
eller en röstningslokal. 

• Budröstningskit
• Behövs ett vittne och ett bud, får ej vara samma 

person.
• Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.

Vem får vara bud?
• Person över 18 år
• Anhörig eller någon som brukar hjälpa väljaren i 

vardagen.

Vem får vara vittne?
• Person över 18 år.



Ambulerande röstmottagning

För vem? 

• Den som uppfyller krav för budröstning men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har 
tillgång till vittne och, eller bud. 

Hur? 

• Väljare bokar tid för röstmottagning hos kommunen.

• Två röstmottagare åker hem till väljaren enligt överenskommelse och har med sig material för 
att väljaren ska kunna rösta. 
o Därefter transporteras rösten i omslag till en röstningslokal där den ska tas omhand.



Röstkort

• Varje väljare ska ha fått ett röstkort som är obligatoriskt för att 
kunna förtidsrösta

• På varje förtidsröstningsställe ska det finnas möjlighet att skriva 
ut ett så kallat dubblettröstkort

• På valdagen kan väljaren rösta utan att ha röstkortet med sig







Tillgängliga val

• Förarbetet inför valet, fokus på tillgänglighet
• Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler

• Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på 
dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst

• Tillgänglighetsanpassade valskärmar
• Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning, 

tillgänglighetsdatabasen
• Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig 

verksamhet
• Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad 

insats att ta sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen
• Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet



Frågor gällande genomförandet av valet?

Vid kontakt 
valnamnden@boras.se 
alternativt 033-358090



Tack!
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Inledning 
Vi har under ytterligare ett år levt med en pandemi. På grund av detta har inte äldreombudet (ÄO) mött 
seniorer på de sedvanliga mötesplatserna,  i föreningar och organisationer.

Trots det, så visar rapporten, att invånare i Borås vet att man kan vända sig till ÄO för att få råd, stöd 
och vägledning i situationer när livet är krångligt eller om man har något annat viktigt att föra fram.  

Människor kontaktar ÄO av främst två skäl, antingen vill man ha information i en specifik fråga eller så  
har man ett behov av att samtala om något man funderar över. De personer som har ett behov av samtal 
har inte någon annan person att anförtro sig till av olika skäl. ÄO kom i kontakt med en äldre man som 
hade ett behov av ett samtal och som uttryckte sig som följer:

 ”… jag har inga vänner kvar längre, bara bekanta….”

Många gånger i livet är det viktigt att ha någon att tala med. Den person man väljer att anförtro sig till 
kan vara en maka/make, en vän, en diakon, en psykolog, en sjuksköterska, en kurator, en person som 
bemannar en samtalslinje, en seniorhälsokonsulent eller ett äldreombud.

1 Uppdrag och syfte
Funktionen ÄO har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 och är organiserad under Stadslednings
kansliet, 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 Visionen om 
Framtidens Borås. Här kan man läsa följande: ” Oavsett ålder och livssituation får invånarna stöd för 
att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi 
tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”.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. Två gånger 
per år görs avstämningar med Vård och äldreförvaltningens ledningsgrupp.

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 hemlöshet, sociala samtal, försämrad privatekonomi och kontakter 
med alla åldrar.

1 Vision om framtidens Borås. 2021
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Seniorguidens ämnesområden

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 väg
ledning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. Totalt har det varit 64 kontakter via Seniorguiden 
under året, via telefon, mail eller övriga kontaktsätt. Det är en minskning i jämförelse med förra året. 
Förklaringen kan vara pandemin som bröt ut år 2020. ÄO fick mycket samtal av social karaktär, då många 
seniorer var oroliga och kände sig ensamma och isolerade i hemmen. Under år 2021 levde vi fortfarande 
i pandemin, men under lugnare former och livet verkade återgå lite mer åt tidigare vanor, dels eftersom 
många människor har blivit vaccinerade och dels att många människor vant sig vid att hantera vardagen. 
Seniorhälsokonsulenterna har också fått ett ökat antal sociala samtal under året. 

I ett samtal kan flera ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet visar de områden som samtalen har 
berört.
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Som man kan utläsa i diagrammet är det mest digitalisering, boendefrågor, sociala samtal och övriga 
frågor som dominerar. 

Digitaliseringsfrågorna har handlat mycket om surfplatteprojektet som pågår i Borås Stad. Projektet 
har uppmärksammats av bl.a. media och startades 1 september med utlån av surfplattor till seniorer 75 
år och äldre. I första omgången lånades 337 surfplattor ut och under år 2022 kommer ytterligare surf
plattor att lånas ut. Syftet är att motverka digitalt utanförskap samt bidra till att seniorer blir nyfikna, 
förväntansfulla och trygga i digital teknik.

Surfplatteträffar Antal seniorer
Deltagare/ 

träffar
Procent Antal grupper

Deltagare/
grupp

Pilot 90 68 75% 11 6,2

Anmälan 1/9 247 177 72% 28 6,3

Totalt 2021 337 245 73% 39 6,3

Boendefrågorna handlar till största delen om att det är svårt att hitta en bostad. Människor vänder sig 
till ÄO för att få information om kommunala boenden, och många invånare tror att det finns en särskild 
kommunal bostadskö för seniorer.

De sociala samtalen – se analysdelen avsnitt 5.2

2.2 Besök
Emellanåt framförs det önskemål om att få göra enskilda besök på kontoret eller att ÄO gör ett hembesök 
hos senioren. Under året har inga bokade besök gjorts på grund av pandemin.

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 10 synpunkter. Av dessa gällde 9 kommunal verksamhet. Synpunkterna handlar 
om beröm, insatser, biståndsbedömning, avgifter samt information. 

2.4 Information 
En del av uppdraget är att vägleda, informera och få till sig åsikter, synpunkter och förslag.  Därför 
besöker ÄO föreningar, organisationer, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade. Inga besök 
har gjorts under året på grund av pandemin.

För att sprida information om seniorfrågor, främst nationellt men även internationellt, har ÄO startat 
en sida på Facebook för de som är intresserade ”Äldreombud i Borås Stad”.

I mars 2021 hade Mänskligarättigheterstrategens nyhetsbrev2 fokus på seniorer. ÄO medverkade under 
rubriken ”En röst för äldre i Borås”. 

2.5 Omvärldsbevakning 
2.5.1 Nationellt nätverk

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 arbete med seniorfrågor. År 2021 
genomfördes den årliga träffen digitalt.

2 Ålder är bara en siffra (mailchi.mp)

https://mailchi.mp/6dbce5e978d7/fa03ivrxc6-10051385
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2.5.2 FN:s decennium av hälsosamt åldrande

FN har utropat år 2021–2030 till ”the Decade of Healthy Ageing” och vill uppmärksamma äldre och vad 
som görs globalt för denna åldersgrupp under decenniet. Det finns omkring 1 miljard människor som är 
60 år eller äldre och demografin visar en snabb ökning. Det påverkar våra samhällen i hela världen och 
FN belyser att det finns allvarliga luckor i politik, system och tjänster när det gäller äldre människor. 

För att främja ett hälsosamt åldrande kommer det att krävas förändringar i samhället, både tankesättet 
kring åldrandet och rent praktiska förändringar. På FN:s webbsida3 kring decenniet av hälsosamt åldrande 
finns ett flertal förslag på åtgärder och andra dokument som man kan ta del av vid intresse. Det finns 
t.ex. en handlingsplan, dokument kring covid19, åldersdiskriminering, hälsa, ensamhet. 

3 Pågående arbete
3.1 Förebyggande information 
ÄO samordnar arbetsgruppen ”Förebyggande information”, som består av representanter från pensio
närs och funktionshinderföreningarna samt tjänstepersoner från Fritids och folkhälsoförvaltningen 
(FOF) samt Vård och äldreförvaltningen (VÄF).

Syftet är att  ta fram ett koncept för hur vi kan förmedla information om verksamheter och ämnen som är 
relevanta för att främja seniorers hälsa och livskvalitet som också leder till ett gott och tryggt liv på äldre 
dagar. Detta kan ske på olika sätt t.ex. stor mässa, minimässa, temavecka, utbildningar, föreläsningar.

Under år 2020 ställdes arbetet in på grund av pandemin, men har under år 2021 kommit igång igen. En 
minienkät skickades under hösten ut till 17 förvaltningar, 47 pensionärs och funktionshinderföreningar 
samt till 224 övriga föreningar. Enkäten hade som syfte att ta reda på vilka evenemang som är intressanta 
för förebyggande information och hur ofta det skulle äga rum.

3 https://www.who.int/initiatives/decadeofhealthyageing.

Svarsfrekvensen var låg, 19 %. Det är svårt att dra en slutsats på grund av den låga svarsfrekvensen, 
eftersom svaren på de mest valda alternativen är jämna.

Arbetet kommer att fortsätta under år 2022.

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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3.2 Seniormånad
1 oktober är FN:s internationella äldredag och under år 2020 uppmärksammades denna dag för första 
gången i Borås. Det blev en hel månad kring ämnet seniorer och var ett samarbete mellan pensionärsorga
nisationerna, Fritids och folkhälsoförvaltningen, Vård och äldreförvaltningen och Stadsledningskansliet. 
Under oktober månad genomfördes många aktiviteter och den nationella utställningen Årsrika fanns att 
beskåda på Träffpunkt Simonsland. Månadsprogrammet finns med som bilaga 1 i slutet av rapporten. 

3.3 Stödlinjen
ÄO har bemannat Stödlinjen tillsammans med andra tjänstepersoner från olika förvaltningar. Stödlinjen 
var en telefonlinje, som öppnades upp i mitten av mars 2020. Syftet var att stödja personer i riskgrupper, 
speciellt för personer 70 år och äldre. Stödlinjen har haft samarbete med föreningslivet, civilsamhäl
let, näringslivet och flera av kommunens förvaltningar.  Kommunala tjänstepersoner har bemannat 
Stödlinjen, tagit emot ärenden och fördelat dem till personer i föreningar, organisationer, frivilliga per
soner i staden (MedBoråsare) och till kommunens tjänstepersoner, som har utfört ärendena praktiskt. 
Ärenden har varit matinköp, apoteksärenden, sociala samtal samt övriga ärenden. Stödlinjen pausades 
efter midsommar år 2021. Totalt genomfördes 3 511 ärenden.

3.4 Revidering av pensionärs- och funktionshinderrådens reglementen
Det är dags att göra en revidering av pensionärs och funktionshinderrådens reglementen. En arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Fritids och folkhälsoförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, 
Vård och äldreförvaltningen och Stadsledningskansliet har arbetat fram en enkät, som ledamöterna, 
ersättarna, politikerna och tjänstepersonerna i råden kommer att besvara under våren 2022. Syftet med 
enkäten är att svaren ska vara ett underlag för att utvärdera hur nuvarande reglementen har fungerat. I 
arbetsgruppen som analyserar resultatet ska ledamöter och tjänstepersoner från råden ingå. Förslag till 
nytt reglemente kommer under hösten 2022.

3.5 Hälsoenkät
ÄO ingår i en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och som tillsammans tagit fram en Hälsoenkät 
som skickades till 6 000 seniorer i slutet av året. Syftet är att skaffa mer information om seniorers hälsa 
och mående för att bättre kunna möta olika behov. Hälsoenkätens resultat kommer att redovisas under 
år 2022 och ingå i nästa upplaga av Välfärdsbokslutet. 
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4 Förbättringsområden 
Under de senaste åren har invånarnas kontakter med ÄO inte varit så många och  därmed har också 
antalet synpunkter och förslag till ÄO minskat sedan tidigare år. En tolkning av detta kan vara att stadens 
informationsarbete och hantering av synpunkter fungerar bra samt att synpunkterna även kommer till 
andra funktioner i kommunen. År 2021 kan inte några förbättringsområden föreslås grundat på ÄO:s 
statistik.

5 Analys 
De områden, som ÄO belyser i årets rapport är grundade på statistiken från de kontakter och samtal 
som når ÄO. 

5.1 Hemlöshet
ÄO skrev om hemlöshet i rapporten för år 2020 och även under år 2021 varit ett återkommande ämne.

Människor i olika åldrar har kontaktat ÄO på grund av att de behöver råd och stöd när det gäller deras 
boende. ÄO har haft kontakt med en hemlös 25årig person, som inte har några vuxna i sitt nätverk och 
som var i behov att få tala med någon, få tröst och hopp i sin situation. Denne person har återkommit 
per telefon flera gånger under året som har gått.

Andra exempel är seniorer som har fått flytta hem till sina barn på grund av hemlöshet, antingen efter 
hyreshöjning eller efter att deras livssituation ändrats t.ex. blivit änka/änkeman.

5.2 Sociala samtal
Även detta område belyste ÄO i sin rapport för år 2020. Naturligtvis har pandemin påverkat livssitu
ationer för många människor och flera seniorer har kontaktat ÄO på grund av att de känt sig oroliga, 
ensamma och isolerade i sina hem på grund av pandemin. 

De sociala samtalen har dock minskat, från 28 % år 2020 till 17 % år 2021. Förklaringen till detta kan 
vara att många människor har blivit vaccinerade för Covid19 och vant sig vid att hantera vardagen på 
ett nytt sätt. 

Ytterligare en orsak till att de sociala samtalen minskat kan vara att Seniorhälsokonsulenterna har fått 
ökade antal sociala samtal under året. Seniorhälsokonsulenterna kontaktar alla seniorer som har fått 
ett beviljat trygghetslarm och erbjuder dem ett förebyggande hembesök. Dessutom utbildar de seniorer 
i digital teknik, driver surfplatteprojektet och får ärenden från biståndshandläggarna om ensamma 
personer som behöver ett samtal eller besök.

I början på år 2022 kommer Träffpunkt Simonsland att öppna en social samtalslinje. Vid kontakt 
kommer Frivilligcentralen att sammanföra personer, som har ett behov av ett samtal, fika i sällskap med 
någon annan  eller ta en promenad tillsammans.

ÄO har gjort tre orosanmälningar under året.
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5.3 Försämrad privatekonomi
Flera seniorer som kontaktar ÄO berättar att ekonomin har blivit sämre och konsekvenserna av detta 
leder till att man måste lämna sin bostad (se 3.1). 

Andra exempel är seniorer som har blivit änkor/änkemän och har därmed fått en förändrad ekonomi. 

Några personer har en låg pension och kan därmed inte delta i samhället på samma sätt som andra 
personer t.ex. delta i aktiviteter, åka på resor, äta på restaurang. Flera seniorer har uttryckt att de inte har 
råd med något annat efter att ha betalat hyra, mat och mediciner.

Två orosanmälningar har gjorts av ÄO på grund av att seniorer inte har haft råd att handla mat. 
Anmälningarna har gjorts i samarbete med Budget och skuldrådgivningen, Vård och äldreförvalt
ningen och Försörjningsenheten.

5.4 Alla åldrar
De personer som kontaktar ÄO är inte bara seniorer, det kan vara människor i alla åldrar. Dessa personer 
är i en kris eller har bekymmer av något slag och behöver samtala, få råd, stöd och/eller vägledning av 
någon oberoende person Under tidigare år har anhöriga till seniorer eller personer som varit intresserad 
av äldrefrågor kontaktat ÄO. 

Utmärkande för år 2021 är att fler yngre personer har kontaktat ÄO i andra frågor än  äldrefrågor. 
Exempel på frågor har varit hemlöshet, spelberoende, ekonomibekymmer.

Anhöriga till personer som har insatser med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) är också en ny grupp som har kontaktat ÄO. Kontakten har tagits på grund av att de vill tala med 
en oberoende person om insatser deras närstående har eller har haft, kring rättigheter, bemötande m.m.

6 Avslutning 
Året som har gått visar att ÄOs uppdrag är brett – personer i alla åldrar kontaktar ÄO för att få råd, stöd, 
vägledning eller bara för att samtala en stund när man har bekymmer av olika slag. Sammanfattningsvis 
har den röda tråden för år 2021 varit att människor, oberoende ålder, har ett behov av att kunna vända 
sig till någon när livet krånglar…
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Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter
4/10  Bevara din munhälsa  Kl. 14.00-15.00
 Monica Ringdahl  Åsikten, plan 2
  
5/10  När mormor blev digital Kl. 10.00-11.00
	 Madelene	Alfinsson	o.	Lena	Dahlberg	 Café	Festligheten,	plan	2
  
7/10  Varför reagerar jag som jag gör? Kl.14.00-15.00
	 Claes	Björnram		 Åsikten,	plan	2 
 
12/10  70 är det nya 50 Kl. 10.00-11.00
	 Hanna	Falk	Erhag,	AgeCap			 Café	Festligheten	plan	2	

VÄND

Årsrika
1-29 oktober 2021
Träffpunkt Simonsland

1 oktober Vernissage och invigning, mellan kl. 13.00-14.30 

Körsång	i	entrén	av	Fasetterna,	Föreningen	Aktiva	Seniorer,	kl.	12.40-13.00

Invigningstal	av	Elisabeth	Ohlson,	konstnären	till	Årsrika,	kl.	13.00-13.30
Marianne	Pipin	Ekström,	”omslagskvinnan”	minglar	och	berättar	om	utställningen.

Square Dance	i	entrén	av	Borås	Hembygdsgille	Squaredancers,	kl.	14.30-15.00

Bilaga 1 – Program för Seniormånaden Årsrika
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Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter
13/10  Varför reagerar jag som jag gör? Kl. 14.00-15.00
	 Claes	Björnram	 Åsikten,	plan	2 

19/10  Äldre och åldrande, historiskt perspektiv  Kl. 14.00-15.00
	 Ulrika	Lagerlöf 	Nilsson,	AgeCap	 Åsikten,	plan	2

20/10  Hälsosamt åldrande Kl. 10.00-10.45 
	 Lina	Evaldsson	och	Johanna	Nylund	 Åsikten,	plan	2

21/10  Föreningen Aktiva Seniorer (FAS)    Kl. 14.00-15.00 
 Månadsmöte med föreläsning av  Åsikten, plan 2
	 Anton	Spets,	Borås	stadsträdgårdsmästare			  
 
25/10  Alkohol och äldre Kl. 14.00-14.45
	 Marielle	Johansson	och	Emelie	Risbeck			 Åsikten,	plan	2

27/10  Alkohol och äldre Kl. 10.00-10.45
	 Marielle	Johansson	och	Emelie	Risbeck			 Café	Festligheten,	plan	2

27/10  Hälsosamt åldrande Kl. 14.00-14.45
	 Lina	Evaldsson,	Johanna	Nylund	 	 Café	Festligheten,	plan	2

Öppet forum: 
Ett	kort	seminarium	via	web	eller	av	person	på	plats.	Därefter	fika	med	diskussion	och	frågor.	Begrän-
sat	antal	deltagare.	Anmäl	dig	till	äldreombudet,	tel.	033-35	30	59	eller	maria.hallman@boras.se

Program:

Tisdag	5/10		 kl.	10.00-11.30		 Ålderism	och	mediabilden	av	äldre

Torsdag	14/10		 kl.	10.00-11.30		 Syn	och	hörsel,	med	syn-	och	hörselinstruktör	Lize	Hällzon.

Tisdag	19/10		 kl.	10.00-11.30		 Ensamhet	hos	äldre,	samarbete	med	Svenska	kyrkan.

Torsdag	21/10		 kl.	10.00-11.30		 Psykisk	hälsa	på	äldre	dagar,	anhörigkonsulent	Agneta	Gustafsson.

Tisdag	26/10		 kl.	10.00-11.30		 Öppet	forum	på	finska	med	finskt	förvaltningsområde.

Torsdag	28/10		 kl.	10.00-11.30		 Öppet	forum	på	finska	med	finskt	förvaltningsområde.

Övrigt:
Torsdagen	den	7	oktober	kl	17.30-19.15,	på	Vuxenskolan	Borås,	Druveforsvägen	8.	 
Vad	gör	en	Anhörigkonsulent?”.	Länk	till	anmälan:	 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/kurser/forelasning-vad-gor-en-anhorigkonsulent/

Svenska	kyrkan	i	Borås	kommer	att	uppmärksamma	Seniormånaden	genom	en	enkel	utställ-
ning	om	temat	”Ensamhet”.	Utställningen	kommer	att	finnas	på	Träffpunkt	Simonsland	och	 
på	Mötesplatser	för	seniorer	i	Borås	Stad.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

KONTAKTA ÄLDREOMBUDET 

Maria Hallman
TELEFON: 033-35 30 59

E-POST: maria.hallman@boras.se 

SMS: 0734-32 80 68

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se


Borås Stad Hälsoenkät 65+
En enkätundersökning om hälsan bland personer över 
65 år i Borås stad

Malin Andersson, Linda Perlstedt Svensson och Maria Hallman

2022-04-22



Genomförande
6000 personer över 65 år i Borås 

(600/område)

Ca 50 frågor

Webb och pappersenkät

Svenska/engelska/finska

Påminnelse

Enkätfabriken

Insamlingsperiod november 2021 -

januari 2022



Svarsfrekvens

Inbjudna 6 000

Övertäckning 190

Antal svar 3 762

Svarsfrekvens 65%

Antal svar
Papper 3 361

Webb 401

Brämhult Centrum Dalsjöfors Fristad Göta

63% 65% 69% 65% 67%

Norrby Sandhult Sjöbo Trandared Viskafors

64% 70% 60% 67% 60%



Innehåll
• Bakgrund (kön/ålder/boende/födelseland etc.)
• Ekonomi och utbildning
• Allmän hälsa inkl. psykisk hälsa
• Social hälsa
• Tandhälsa
• Läkemedel
• Fysisk aktivitet
• Matvanor
• Rökning och snusning
• Alkoholvanor
• Spelvanor
• Digitala vanor
• Trygghet och utsatthet



Presentation av resultatet



Var är du född?

Antal svar: 3687



Åldersfördelning? 

Antal svar: 3530

Kön
Kvinna Man

65-79 år 63% 67%

80 år eller äldre 37% 33%

Antal svar 1927 1581

Könsidentitet?



Hur bor du?

Antal svar: 3731



Skulle du eller ditt hushåll inom en månad klara av 
att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan 
att låna eller be om hjälp?

Antal svar: 3671



Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Antal svar: 3663



Tandhälsa
• 7 % dålig eller mycket dålig tandhälsa
• 80 % har varit i behov av att söka tandläkarvård men avstått



Begränsningarsynoch hörsel



Har du hjälp med biståndsbedömda insatser?



Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk 
träning som får dig att bli andfådd, till exempel 
löpning, motionsgymnastik eller bollsport?

Antal svar: 3502



Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 
vardagsaktiviteter, till exempel promenader, cykling 
eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).

Antal svar: 3649



Hur ofta har du druckit alkohol under de 
senaste 12 månaderna?

Kön Ålder

Kvinna Man
Sverige-

finnar 65-79 år
80 år eller 

äldre

4 gånger/vecka eller mer 4% 10% 2% 7% 6%

2-3 gånger/vecka 19% 28% 9% 27% 15%

2-4 gånger/månad 24% 27% 21% 28% 20%

1 gång/månad eller mer 
sällan 23% 16% 29% 19% 23%

Aldrig 30% 19% 38% 19% 36%

Antal svar 2017 1642 294 2260 1231



Rökning och snusning
• 93 % av respondenterna röker inte 
• 2 % röker ibland 
• 6 % röker dagligen 
• Flest röker på Sjöbo (11 % dagligen)
• Fler i den yngre åldersgruppen röker

• Att snusa är ungefär lika förekommande som att röka
• Fler män än kvinnor snusar
• Fler yngre än äldre snusar



Har du under de senaste 12 
månaderna blivit utsatt för 
fysiskt våld?

Antal svar: 3713

Har du under de senaste 12 
månaderna blivit utsatt för hot 
eller hotelser om våld så att du 
blev rädd?

Antal svar: 3678



Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla 
för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?

Antal svar: 3697



Hur har du upplevt din situation de senaste 2 veckorna?
Antal 
svar:

3620

3584

3624

3597

3584

3576

3640



Upplever du att du besväras av ensamhet?

Antal svar: 3719



Tycker du att man i allmänhet kan lita på de 
flesta människor?

Sverigefinnar

Ja 67%

Nej 33%



Hur mycket litar du på…?
Markera för var och en av följande grupper/verksamheter hur mycket du litar på dem.

Andel
”vet ej”

15%

24%

16%

Antal svar: Grannar – 3128, i området – 2741, offentlig verksamhet – 3042



Har du deltagit i någon av följande aktiviteter 
under de senaste 12 månaderna? 
Flera alternativ kan anges.

Antal svar: 3440



Hur ofta använder du internet/digitala 
tjänster?

Antal svar: 3705



Tack!



Hållbar schemaläggning

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 

Cecilia Bothin- Verksamhetschef hemtjänst

2022-05-05



Fakta hemtjänsten

• 11 kommunala hemtjänstgrupper

• Uppdrag från kl 06.00-23.00 (nattorganisation sedan)

• Beställare är: biståndshandläggare, hälso- och 
sjukvårdspersonal VÄF samt uppdrag från SoF

• Ca 2000 brukare (äldre och yngre personer)

• Ca 750 medarbetare- varav 28% män

• Utför dagligen- ca 5500 besök, ca 1485 timmar



Hållbar schemaläggning

Påbörjades 2019- utbildningsinsats för alla 

medarbetare

Innebär? 

Utökning av ”grundbemanningen”- målsättning att 

täcka all egen frånvaro 

Omställning till heltidsorganisation, varken långa eller 

korta arbetsturer

Jämnare fördelning av arbetsdagar och  lediga dagar



Hållbar schemaläggning

Längre raster

Införande av 11 timmars dygnsvila (tidigare 9 timmar)

Effekter?

Någon större utvärdering inte genomförd på grund av 

pandemin



Lagrådsremiss-

En fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten



• Föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
Från 1 juli 2023 föreslås som krav att 
ha yrkestiteln undersköterska. 

• Ska tillgodose den enskildes behov av 
trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och 
samordning 

• Rollen ses idag otydlig och en 
reglering behövs-

- Ingen åldersgräns

- Antagande att ca 70% av de med 
hemtjänst har behov

- Uppskattad tid/vecka 20 min.

• Kravet ska införas i Socialtjänstlagen 
(2001:483)



Tack!
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