
Rapport från Skypemöte med Borlänge kommun 23 april 2020 kl 14-15 om Co-
ronaläget i Borlänge. Funktionhinderföreningar i Borlänge var inbjudna att 
delta. 

Närvarande:  

Jan Bohman, Åsa Granath, Anna Andersson, Anita Nordström, Ida Croxford och 
Fredrik Bergkvist Borlänge Kommun. 

Thord Öberg Funktionsrätt Borlänge och Anette Nilsson FUB Borlänge 

Jan Bohman meddelade att Kommunfullmäktige i mars beslutat om nytt 
reglemente för Funktionshinderrådet (tidigare KHR) och meningen var att 
de skulle ha kallat till möte om inte coronaviruset lamslagit hela sam-
hället och världen. Beskrivningen nedan är i stort kommunens redovis-
ning av läget. 

 Borlänge kommun befinner sig i stabsläge. Tjänstemännen har av-
stämning om lägesrapport varje dag och någon av Jan Bohman, Ka-
rin Örjes eller Marie Jonsson är med. De har även avstämning med 
alla gruppledare en gång/vecka. 

 Krisledningsnämnden har tagit över alla omsorgsnämndens ärenden. 
Omsorgsnämndens ordinarie ledamöter är ”friställda”.  

 Jan Bohman och Åsa Granath har träffar med andra kommuner 2 
gånger/vecka för att stämma av coronaläget, då via Skype. 

 Information om coronaviruset har skickats ut till alla hushåll i Bor-
länge på många språk. 

 Kommunen har fått kritik om att man ”mörkat” antalet avlidna i Bor-
länge. Men de har haft svårt att få fram trovärdigt material. De job-
bade hårt med frågan och räknar med att en redovisning kommer 
inom kort. De kommer att redovisas äldreboende, hemtjänst och öv-
riga. I ”övriga” ingår LSS boenden och boenden inom psykiatrin. 

 Alla boenden inom äldreomsorgen har smitta av corona. De har ingen 
förklaring idag på hur det blivit så. De är medvetna om att det kommit 
mycket kritik och att det pratas om att det inte funnits skyddsutrust-
ning till personalen. 

 Vi frågade då om allt som skrivs i tidningen och i sociala medier, där 
personal klagar på bristfällig skyddsutrustning och att de inte har nå-
gon skyddsutrustning, om vad det står för. 
Svaret var, att Borlänge kommun hela tiden följt Folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer/riktlinjer samt Region Dalarnas riktlinjer. Det 



finns skyddsutrustning att tillgå nu. De förstår att personal är rädda 
för att bli smittade och de har jobbat hårt med att föra ut basala hygi-
enrutiner, vilket varit en av svårigheterna. 

 I redovisningen kommer antalet smittade att ta fart nu när fler testas.  

 Allt skyddsmaterial slängs efter användning utom visir, som spritas 
och lämnas kvar hos brukaren. 

 Borlänge kommun har ”handlingstjänst” som finns att tillgå för de som 
inte kan/vill gå och handla själv. Den omfattar alla som tillhör risk-
grupp. 

 Vi framförde ett förslag om att när det nu är besöksförbud på äldrebo-
enden och LSS-boenden (stark avrådan då förbud inte är möjligt) 
borde kommunen se till att alla ska kunna ha kontakt med sina anhö-
riga via Skype eller motsvarande. Att kommunen är behjälpliga med 
den tekniken. Behovet och önskan om besök skulle därmed kunna 
minska. 

 Det föds mycket rykten i en kris men viktigt att var och en håller sig till 
fakta. Vi påpekade att det är viktigt att vi kan lita på att kommunen 
öppet och ärligt redovisar läget. Ingen från kommunen ifrågasatte 
detta. 

 Det finns en film som smittskyddsläkare Anders Lindblom på Region 
Dalarna berättar om covid-19 - smittspridning och skyddsutrustning 
och som vi ombads att sprida i alla föreningar och länken dit är: 

https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/coronavi-
ruset/coronaarkivet/arkiv-coronanyheter/2020-04-17-information-fran-
smittskydd-i-falun 

 Inbjudan till detta Skypemöte hade mailats ut till i stort sett alla funkt-
ionsrättsföreningar i Borlänge samt några länsföreningar. Endast två 
deltog på mötet. Vi hoppas att alla föreningar tycker det är viktigt att 
ta del av informationen när det gäller coronapandemin från Borlänge 
kommun. Den här typen av kontakt ger också möjlighet att ställa frå-
gor direkt till kommunen representanter. 

 
Frågor som ni vill att vi skall ta upp på nästa möte kan mailas till  

flintanette@telia.com 

men framför allt måste fler föreningar (alla) ställa upp och delta i 
nästa möte. Det kommer också att ske via Skype. Man kopplar upp 



sig via en länk som man får i ett mail. Inga installationer krävs i den 
egna datorn. 
 
Förslag på nytt möte mellan kommunen och representanter från före-
ningar inom funktionsrättsområdet är måndag 11 maj kl. 13.00. Mötet 
planeras att hållas på Skype som tidigare.  
 
Dessa föreningar kommer att få inbjudan via mail.  
   
FUB Borlänge (Anette Nilsson)  
Funktionsrätt Borlänge (Thord Öberg) 
Autism- och Asperberger  
Neuroförbundet  
RSMH  
Somalisk pensionärsförening  
Hörselskadades förbund  
Synskadades riksförbund  
Borlänge demens  
Borlänge hjärt- och lung  
Reumatikerförening  
Borlänge Motion och idrott  
Borlänge fibromyalgi  
Borlänge finska föreningen  
 
 
Funktionsrätt Borlänge / Thord Öberg 

FUB Borlänge / Anette Nilsson 

 
 
 
 
 

 


