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

 

Datum och tid: Måndag 11 maj kl 13.00 – 14.00 
Hur: Mötet genomförs via Skype för företag 
 
Deltagare Borlänge kommun: 
Mari Jonsson (S), mötesordförande 
Karin Örjes (C) 
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 
9. Synskadades riksförbund  
10. Borlänge demens  
11. Borlänge hjärt- och lung  
12. Reumatikerföreningen 
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13. Borlänge Motion och idrott  
14. Borlänge fibromyalgi  
15. Borlänge finska föreningen  

 

 
Information om Borlänge kommuns hantering av COVID-19 
I mars 2020 antog kommunfullmäktige reglementet för funktionshinderrådet. Som 
ordförande i rådet valde kommunfullmäktige i maj Anita Nordström (S), ordförande i 
omsorgsnämnden samt ledamot i kommunstyrelsen. Till vice ordförande valdes Ulrik 
Bergman (M) och till ledamot valdes Jan Bohman (S). I och med Covid-19 finns förståelse att 
föreningar kan haft svårt att arrangera årsmöten och att välja representanter till rådet. Mer 
information från rådets sekreterare kommer senare till berörda föreningar. FUB informerar 
att representanter har varit valda sedan föregående årsmöte och att avstämning bör ske 
om representanter fortfarande har möjlighet. 
 
Fokus inom Borlänge kommun och dess verksamheter har varit och är att begränsa 
smittspridningen. På kommunens hemsida finns från och med 2020-05-11 svar på de 
insändare som har gjorts i lokaltidningarna. Svaret kommer även att publiceras i 
papperstidning tisdag 12 maj.  
 
Den här veckan (vecka 20) fortsätter arbetet med rekrytering kring sommarvikarier. Arbetet 
innebär att utvärdera föregående sommar, hur det har varit att jobba i kommunens 
verksamheter. Arbete fortsätter utefter det. Kommunen har mottagit en god mängd 
ansökningar. Semester för ordinarie personal planeras att ske enligt tidigare plan. Stor del 
av introduktionen för sommarvikarier sker digitalt, och det ingår även digitala 
utbildningspaket med extra fokus utifrån Covid-19 med smittspridning osv. Tidigare 
bonusavtal vid hög närvaro kommer att revideras, och planeras ersättas med följsamhet av 
basala hygienrutiner.  Revidering av bonusavtal gäller alla verksamheter. 
 
Vissa dagliga verksamheter har stängt. Beslut gällande vilka verksamheter som ska vara 
öppna och stängda sker utifrån att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Där 
har olika verksamheter olika förutsättningar. Det har skett en god dialog med FUB kring 
detta tidigare.  
  
Habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet delas ut likt föregående år 
och är ej påverkad av Covid-19 pandemin, förutom närvaroplikten som ej längre gäller på 
samma sätt.   
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Bilden har förtydligas över tid hur länge det här med smittspridning och Covid-19 kommer 
att pågå. Det gör att det är en allt större mental påfrestning att hålla i och hålla ut och 
kommunen arbetar vidare i hur vi kan hjälpa till och stötta upp. Anna Andersson, 
sektorschef sociala sektorn, betonar vikten av mänsklig kontakt och samtal. Bland annat 
försöker sociala sektorn ordna exempelvis underhållning på äldreboenden. Andersson ber 
om hjälp från föreningar att dels arbeta med den mänskliga kontakten ut mot allmänheten, 
och dels att tipsa kommunen hur den kan göra.  
 
Frågor från deltagare 
DDF 
Önskar information från kommunen på teckenspråk. Korrekt information på fler språk kan 
motverka rädsla och oro samt minska ryktesspridning.  
Svar: Vi tar med oss det för att se vad kommunen kan göra.  
 
FUB 
Utökade tester, vad innebär det? Förstår att det handlar mycket om personal inom vård- 
och omsorg, hur ser planen ut för framtiden?  
Svar: Regionen har haft visst testkapacitet. Prioritetsordningen är först och främst patienter 
som läggs in i slutenvård, och därefter personer inom riskgruppen som behöver vård (ej 
slutenvård). Därefter testas personal med symptom inom vård- och omsorg och där finns 
en rutin inom Borlänge kommun hur det ska gå till. All personal som jobbar inom vård- och 
omsorg ingår, även kökspersonal och lokalvårdare. Regionen har än inte fått möjlighet till 
att testa om man har haft Covid-19 eller ej, väntar på detta fortfarande.  
 
DDF 
Räknas även personal såsom exempelvis hemtjänst? Tänker till exempel på äldre med 
dövblindhet som bor i egen lägenhet.  
Svar: Alla medarbetare inom vård och omsorg ingår i provtagning, även hemtjänst. 
Andersson betonar vikten av hygienrutiner och att de följs. Samt att korrekt smittutrustning 
används på rätt sätt när det ska användas. Det är Region Dalarna som fattar beslut om 
provtagning.  
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FUB  
Föreningen har skrivit en skrivelse och inlämnat till kommunen förra veckan. FUB har i 
vanliga fall samverkan med kommunen genom omsorgsnämnden. Undrar hur det fortgår. 
Ska samverkan pågå med krisledningsnämnden eller hur ska den gå till?  
Svar: Det arbetas med svar på skrivelsen. Gällande samverkan har krisledningsnämnden 
tagit över alla befogenheter omsorgsnämnden hade. Krisledningsnämnden har regelbundna 
möten och avstämningar med omsorgsnämnden. På krisledningsnämnden hanteras 
ärenden som i vanliga fall skulle ha hanterats av omsorgsnämnden, även individärenden. 
Verksamheten fortgår utifrån rådande situation. Ingenting ska ramla mellan stolarna, men 
det kan ta lite längre tid att få svar utifrån prioriteringar.  
 
Samverkan i april var planerat men blev inställd. Kontakt togs med föreningarna inför att 
det ställdes in och kommunen uppmanade till att skicka in kommentarer och eventuella 
frågeställningar. Verksamhetschefer finns tillgängliga att även ringa vid frågor.  
Anita Nordström (S) menar att samverkan ej har upphört även om de fysiska mötena har 
upphört. Nordström säger vidare att det kommer ett separat svar till FUB. Gällande 
personärenden har biståndshandläggare har en långtgående delegation som går vidare upp 
i chefsleden och till slut till omsorgsnämndens arbetsutskott.  
Om förtroendevalda har frågor gällande Covid-19 ombeds de i första hand att kontakta sin 
gruppledare, och därefter nämndens e-postlåda. Alla gruppledare träffas digitalt varje 
vecka för att informeras om det aktuella läget. Fullmäktige har fysiska möten men med 
reducerat antal ledamöter. Alla andra möten sker digitalt.  
 
Nordström förtydligar tidigare kommentar från kommunen att krisledningsnämnden bara 
ska göra det nödvändigaste. Nordström förtydligar att med det avses att än så länge har 
krisledningsnämnden enbart tagit över omsorgsnämndens befogenheter, och inga andra 
nämnder. Möjligheter till övertagande av fler nämnder finns, men kommer ej så att göras 
om det ej finns behov. 
 
Funktionsrätt Borlänge 
Har man redan nu börjat kika på utvärdering till dags dato, för att se vad som fungerat bra 
och mindre bra? Gällande exempelvis personal och brukare.  
Svar: Kommunen har varit i stabsläge i drygt två månader. Det ingår mer än bara vård- och 
omsorg, exempelvis näringslivet med mera. För allt arbete som görs sker en noggrann 
dokumentation, speciellt gällande krisledningsstaben. Utvärderingen kommer att 
genomföras. Det finns flertalet teorier om varför så pass kraftig smittspridning i Borlänge, 
och fördjupning kommer att ske inom detta. Har inte nu tillsatt någon stor utredning, utan 
prioriteringen handlar främst om dokumentation för att senare följa upp och titta tillbaka.  
 
FUB och andra föreningar berömmer kommunikationen med verksamhetschef Åsa Olsson. 
Det gör det lätt att dela med andra medlemmar i styrelse och förening.  
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DDF 
Jättebra med inbjudan till möte och att kontakt tas med oss. Bara det där med 
teckenspråkstolkning, då det finns en del som inte läser svenska. Finns förhoppningar att 
teckenspråkstolkning blir bättre.  
 
Samtliga/mer information 
Det kommer troligen inte att ske ett första möte med funktionshinderrådet innan 
sommaren. Föreningar ser positivt på ytterligare ett informationsmöte med representanter 
från föreningar under tiden, eventuellt i början av juni. Kommunen återkommer med 
förslag på tid.  
 
 


