
 

Ökad självständighet för 65 plus 
 

Seniorlotsen kom till 2017 efter att Blågröna Växjö tog initiativ till att skapa en ny 
funktion som skulle hjälpa våra äldre medborgare i behov av stöd och hjälp. Projektet 
föll väl ut och funktionen permanentade och breddades. Under det senaste året har 
seniorlotsen tagit emot närmare 5300 samtal och möter i genomsnitt 400 individer 
varje månad. Funktionen är uppskattad av målgruppen, många ser det som en extra 
trygghet att ha någonstans att vända sig när man söker svar på sina frågor.  

Syftet var initialt och är fortfarande att främja äldres självständighet i vardagen. Det är 
många som behöver stöd, hjälp och guidning i olika frågor. Det kan röra sig om; ett byte 
av boende, hur man ansöker om hemtjänst, var man hittar företag som hjälper till med 
RUT-tjänster i hemmet med mera. En av de viktigaste frågorna handlar om var det finns 
bra kontaktytor för att träffa likasinnade och bryta ensamheten i vardagen.  

I spåren av pandemin ser vi hur efterfrågan på IT-stöd har ökat, samtidigt som 
ensamhetsfrågorna dalat. Det innebär dock inte att ensamheten har minskat utan 
snarare med stor sannolikhet ökat. Att kontakterna minskat beror troligare på att 
restriktionerna minskat upplevelsen av att kunna få hjälp.  

Det visar på att det finns mer att göra och därför vill vi nu utveckla arbetet med 
Seniorlotsen ytterligare och stärka arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och 
skapa ökad digital förståelse. 

 

Därför vill vi ge kommunchefen i uppdrag: 

• Att planera och genomföra en bred informationskampanj om Seniorlotsens 
funktion, utbud och möjligheter. Med syfte att tillgängliggöra tjänsten för fler 
medborgare, bryta ensamheten och skapa ökad trygghet för fler av våra äldre. 

• Att bredda seniorlotsen genom att erbjuda fler tjänster för att motverka ofrivillig 
ensamhet och digitalt utanförskap bland äldre.  
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