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Minnesanteckningar – Informations- och dialogmöte 
mellan Borlänge kommun och föreningar inom 
funktionshinder angående Borlänge kommuns 
hantering av COVID-19 

Mötesinformation 
Datum och tid: Onsdag 10 juni klockan 10.00 – 11.00  
Hur: Mötet genomförs via Skype för företag 
 

Deltagare Borlänge kommun: 
Jan Bohman (S), mötesordförande 
Mari Jonsson (S) 
Anita Nordström (S) 
 
Anna Andersson, sektorchef sociala sektorn 
Ida Croxford, digital mötesadministratör och sekreterare 
 

Deltagare funktionshinderföreningar: 
Eva Norberg, Dalarnas dövas förening, DDF  
Anette Nilsson, FUB  
Maria Ljungberg, Autism- och Aspergerföreningen Dalarna 
Thord Öberg, Funktionsrätt Borlänge 
 

Inbjudna föreningar: 
1. DHR  
2. DDF 
3. FUB  
4. Funktionsrätt Borlänge 
5. Autism- och Aspergerföreningen Dalarna 
6. Neuroförbundet 
7. RSMH 
8. Hörselskadades riksförbund, HRF 

 Borlänge kommun 2020-06-10 
Nämndservice  
  
  
  
  
  



 

 
 
 
Postadress Telefon E-post 
SE-781 81 Borlänge 0243-740 00 (vxl) kommun@borlange.se 
Besöksadress Fax 
Röda vägen 50 0243-745 50 borlange.se 

2 (6)   

9. Synskadades riksförbund  
10. Borlänge demens  
11. Borlänge hjärt- och lung  
12. Reumatikerföreningen 
13. Borlänge Motion och idrott  
14. Borlänge fibromyalgi  
15. Borlänge finska föreningen  

 

Information om Borlänge kommuns hantering av COVID-19 

Övergripande information från Jan Bohman (S) 
Jan Bohman (S) inleder och berättar övergripande hur det ser ut i samhället i Borlänge och i 
Dalarna. Smittspridningen som tidigare har varit intensiv har nu gått in i lugnare fas i 
Borlänge. Borlänge är sedan tidigare bland de värst drabbade kommunerna i landet. I våra 
egna verksamheter har vi betydligt färre smittade än tidigare. Många vårdavdelningar har 
exempelvis varit smittfria i över fjorton dagar. Det innebär att verksamheter smått börjar 
planera för att kunna ta emot nya brukare. Myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och 
Region Dalarna vill dock påminna invånare att även om smittkurvan går nedåt, så är det 
inte dags att helt andas ut. Många varnar även för en andra våg, och det gäller att hålla i 
rekommendationerna för hygienrutiner med att tvätta händer och så vidare. Just nu pågår 
smittspridning främst i norra Dalarna, ej så mycket i Borlänge och Falun där det började.  
 
Hotell- och turistnäringen har det otroligt svårt just nu, på grund av mindre resande. 
Industrin har det relativt lättare då de har möjlighet till permitteringar. Man ser en försiktig 
ljusning i och med att Europa börjar öppna upp igen. Näringslivskontoret har jämfört antal 
konkurser med föregående år, och skillnaden är inte särskilt stor. Det är endast en mer 
jämfört med ifjol. Det finns en viss oro när reserestriktionerna inom landet har lättats, då 
Dalarna är ett besökstätt område även under sommarmånaderna.  
 
Krisledningsnämnden hade sammanträde förra veckan. Diskussion är påbörjad om hur och 
när krisledningsnämnden ska avvecklas så att omsorgsnämnden kan börja komma igång 
igen. Det finns än så länge inga formella beslut då det kan ge intrycket av att faran är över. 
 
I veckan är det skolavslutningar och även där finns restriktioner för att minimera 
smittspridning. 
 

Information om provtagningar, statistik och skyddsutrustning från Anna 
Andersson, sektorschef sociala sektorn 
Anna Andersson, fortsätter med att informera om olika typer av provtagningar från Region 
Dalarna. Borlänge kommun är pilotkommun vilket innebär att medarbetare inom vård- och 
omsorg kan provtas för antikroppstester. Det gäller alltså medarbetare som tidigare har 
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visat symptom men är friska nu. Mer information om provtagningar finns längst ned i 
dokumentet. 
 
Andersson visar färsk statistik över antal bekräftade fall i Dalarna och per kommun och 
vecka. Det är viktigt att läsa statistiken med en viss försiktighet och ha med sig att 
statistiken kan förändras vecka för vecka. Statistiken hämtas från dödsintyget som läkaren 
skrivet, och läkaren ska skriva intyget inom 3 veckor efter dödsfallet. Det innebär att 
siffrorna ska läsas med försiktighet.  
 
Andersson fortsätter att informera om skyddsutrustning. Sociala sektorn har ett bra system 
och en god tillgång till korrekt utrustning. Visir som används nu är CE- och Covid-19 
godkända visir. Engångsvisir innebär att samma medarbetare får använda sitt eget visir fler 
gånger, men det ska inte delas medarbetare emellan. Visir som ej är godkända har samlats 
in. 
 
Drygt 2 800 medarbetare har gått utbildning i Covid-19, vilket innebär att så gott som alla 
medarbetare inom vård- och omsorg har uppdaterad och korrekt kunskap.  
 
Även Andersson rapporterar om en positiv utveckling när man ser att smittan går ned. Hon 
kan inte nog betona vikten av att hålla i och hålla ut gällande restriktioner och 
rekommendationer. Påminner precis som Bohman om oron för en andra våg och att sociala 
sektorn inte talar om en andra våg ska ske, utan när den kommer att ske. Andersson ber 
vidare om hjälp från föreningar att i deras nätverk sprida vikten av att hålla i och hålla ut i 
de restriktioner och rekommendationer som getts.  
 
Flera föreningar har frågor kring provtagning och Andersson förtydligar att provtagning sker 
bland vård- och omsorgspersonal som har eller har haft symtom. Läs mer längst ned i 
dokumentet om provtagning.  

Information om webbtillgänglighetsdirektivet från Ida Croxford, utvecklare 
Ida Croxford, informerar om webbtillgänglighetsdirektivet. 2018 trädde 
Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i alla EU-länder. Lagen omfattar offentlig sektor och i 
Borlänge omfattas även de kommunala bolagen.  
 
Lagen går ut på att den 23 september i år ska i stort sett all aktuell digital information vara 
tillgänglighetsanpassad. Det gäller både dokument som finns på www.borlange.se i form av 
exempelvis blanketter, samt all information som finns på webben. 
Dokument som inte omfattas av lagen är: 

- Publicerade innan 23 september 2018, och 

- ej används för administrativa uppgifter.  

Det innebär att äldre dokument såsom exempelvis protokoll ej omfattas av lagen.  
För kommunens del finns det en arbetsgrupp tillsatt som ser över vad som behöver göras 
innan 23/9. Mer information kommer efter sommaren till webbredaktörer med flera. 

http://www.borlange.se/
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Frågor från föreningar 

Hur ser det ut kring sjukskrivningar? 
Svar: Generellt har antalet sjukskrivningar gått ned i alla kommunens verksamheter och 
närmat sig normalnivåer.  

Hur ser det ut inför en andra våg och finns det något speciellt som kan vara en 
bristvara då? 
Svar: Kommunen förbereder ett beredskapslager. Anderson meddelar att sociala sektorn 
inte talar om en andra våg kommer, utan när den andra vågen kommer. I Borlänge är det 
inte så många från andra kommuner som söker hemtjänst här under sommarmånaderna 
utan det är nog mer runtom Siljan.  
 
Finns något som ställs åt sidan? Något som skulle ha gjorts, men som nu läggs på vänt? 
Svar: Ja, det är flera saker som har pausats under den här våren. Exempelvis utredningar 
beställda av politiken och långa utvecklingsprojekt. Idag genomförs så gott som bara korta 
Skypemöten som avhandlar de närliggande problemen, istället för längre diskussioner om 
mer framåtgående utvecklingsområden såsom kompetensutveckling för medarbetare i 
framtiden osv. I verksamheten har bland annat dagverksamheten gjort en omställning.  

Finns det planer för flera ”lyft” liknande omsorgslyftet? 
Svar: Omsorgslyftet rör äldreomsorgen och är ett politiskt beslut. Huruvida det gäller 
funktionshinderomsorgen är ett politiskt beslut. Mari Jonsson (S) fyller i att det pågår ett 
aktivt politiskt arbete nationellt om andra typer av lyft, men det finns inget beslut eller 
planer än så länge.  

Hur påverkar pandemin kommunens ekonomi? 
Svar: Jan Bohman (S) informerar att kommunen märker alla kostnader som rör Covid-19 
med ett särskilt projektnummer så att man kan spåra kostnader och följa upp. Pandemin 
ger även en påverkan på skatteintäkter då det är färre arbetade timmar, vilket i sin tur ger 
mindre skatter. Detta har till viss del kompenserats av diverse statsbidrag, men det går inte 
att kompensera fullt ut. Pandemin ger även ökade sociala kostnader i samhället, dels i form 
av fler i försörjningsstöd, och dels fler omhändertaganden av barn och fler människor som 
behöver vård på grund av missbruk. Socialnämndens prognos ser därmed inte ljus ut 
framöver.  
 
Hur ser planen ut för skolan för framtiden? 
Autism- och aspergerföreningen berättar att bland barn och elever med 
funktionsnedsättningar såsom autism och asperger slår nedskäringar inom skolvärlden hårt, 
exempelvis genom indragna eller förändrade rutiner kring assistenter.  
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Svar: Bohman (S) säger att skolan är prioriterad och resurser har skjutits till under tidigare 
år. Det finns dock behov kommunen inte klarar av att leva upp till då det inte finns nog med 
resurser. Barn- och utbildningsnämnden hade ett stort underskott föregående år vilket de 
kämpar med att få ned. Det ser väldigt olika ut i olika kommuner i landet, Borlänge har 
socioekonomisk problematik och det pågår ett politiskt arbete att påverka nationellt då 
kommuner har så olika förutsättningar. 
Jonsson (S) förstår oron bland medlemmar hos autism- och aspergerföreningen. Alla 
rektorer har ett ansvar att se till att det stöd som behövs även finns. Föreningen berättar 
att de saknar kontinuitet bland planeringen samt att de kommer att följa hur kommunen 
arbetar. 
Anett Nilsson från FUB kontaktar skolan för inplanering av ytterligare möte.  

Hur går det med information på teckenspråk via kommunens kanaler? 
DDF undrar över uppföljningen från tidigare möten då de påtalat vikten att Borlänges döva 
får korrekt information gällande det som händer inom kommunen. Föreningen skickar 
regelbundet nyhetsbrev till sina medlemmar. Samarbete sker med Regionen för 
nyhetsbrevet.  
Svar: Sedan föregående möte har information lagts upp på www.borlange.se med länkar till 
nationell information med teckenspråkstolkning och lätt svenska. Några filmer eller direkt 
lokal information finns inte på teckenspråk. Kommunen tar med sig synpunkterna. 

Hur ser det ut med kommande möten? 
Bohman (S) undrar om nästkommande möte. Anita Nordström (S) informerar att det 
planeras två möten med funktionshinderpolitiska rådet till hösten. Föreningar påminns att 
komma in med namn på valda representanter. Om det blir så att det drar ut på tiden innan 
rådet kommer igång, så blir det ett informationsmöte i den här formen tidigare. 
Funktionsrätt Borlänge informerar att de kommer att skicka namn på valda representanter 
och hyllar igen den regelbundna kontakten med funktionshinderomsorgen och den 
information som ges. De andra föreningarna instämmer. 
 

Förtydligande om olika typer av covid-19 provtagning 

Antikroppstest 
Provet visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar. Anställda som tidigare 
haft symtom som kan stämma med covid-19 och som inte tidigare testats, eller som testats 
negativt, erbjuds möjligheten. Alla provtagning sker på ordination av Region Dalarna och är 
frivillig. Från och med vecka 23 erbjuds personal inom vård och omsorg antikroppstester. 
Anmälan för provtagning har skett under vecka 23-24 och provtagningen sker i samverkan 
mellan kommun och region. 
 
Det är dock mycket viktigt att man fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer även om 
provet visar positivt, det vill säga att man har antikroppar. 

http://www.borlange.se/
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Läs mer om antikroppstest på https://www.borlange.se/nyheter/nyheter/arkiv/2020-06-
03-personal-inom-vard-och-omsorg-antikroppstestas 
 

Test för att se pågående infektion av covid-19 
Provet visar om det finns en pågående covid-19 infektion. Region Dalarna har utökat sin 
kapacitet och fler personalprover kan tas. Målet är att all sjuk personal inom vård och 
omsorg ska testas. 
 
Då testkapaciteten numer är god rekommenderas att man tar prov på alla 
patienter/boende/brukare med misstänkt covid-19. 
 
Från och med vecka 24 kommer även provtagningen att utökas med smittspårning och 
screening inom vård och omsorg. 
 
All provtagning sker på ordination av Region Dalarna. 
 

https://www.borlange.se/nyheter/nyheter/arkiv/2020-06-03-personal-inom-vard-och-omsorg-antikroppstestas
https://www.borlange.se/nyheter/nyheter/arkiv/2020-06-03-personal-inom-vard-och-omsorg-antikroppstestas

