
Coronasmittan inom funktionshinderomsorgen 

FUB Borlänge har ställt några frågor till omsorgsnämnden om 
kommunens hantering av risken för coronasmitta inom funkt-
ionshinderomsorgen. Svaren har kompletterats via telefonkon-
takt med kommunens förvaltning för funktionshinderomsorg. I 
korthet innebär kommunens besked. 

 Bemanningen vid grupp- och servicebostäder förstärks så att 
en som väljer att inte delta eller inte kan delta på grund av 
hälsoskäl i sin dagliga verksamhet ska kunna stanna hemma 
i sin bostad. 

 Den som är beviljad personlig assistans för annan tid än tid i 
daglig verksamhet och som av hälsoskäl väljer att inte delta 
eller inte kan delta sin dagliga verksamhet kan lämna in en 
ansökan till omsorgsnämnden om tillfälligt utökad personlig 
assistans. Ansökan kommer att prövas utifrån den enskildes 
behov men såvitt i dag bekant har de ansökningar som läm-
nats in beviljats. 

 Kommunen har inga speciella föreskrifter eller råd vad avser 
de anställdas fritid. Personalen informeras löpande om de 
restriktioner som gäller för alla i samhället. 

 Kommunen har inte rätt att förbjuda besök vid grupp- och 
serviceboenden. Personalen ska informera den boende och 
närstående, om eventuella risker för smittspridning vid be-
sök. 

 Kommunerna fortsätter att betala ut habiliteringsersättning. 
Både när daglig verksamhet behöver stänga, och då perso-
ner väljer att stanna hemma på grund av risk för smitta. Be-
talningen grundas på ordinarie schema. 

 Om någon som bor i grupp- eller servicebostad blir smittad 
av coronavirus kommer den personen att hållas isolerad i sin 
lägenhet. 

 Daglig verksamhet omorganiseras så att man undviker by-
ten av arbetsplats för brukarna. Antalet arbetsplatser kom-
mer också att minskas eftersom många väljer att inte delta i 
den dagliga verksamheten. Personal som på detta sätt fri-
ställs kommer att omplaceras för att förstärka vid grupp- 
och servicebostäder. 



 Enligt de senaste uppgifterna från kommunen: 
 

Har det funnits någon enstaka som var lite småkrasslig på något bo-
ende och varit i karantän i sin lägenhet, men inget allvarligt för närva-
rande. 
 

En del personal har varit hemma sjuka eller för vård av barn men i 
det stora hela fungerar det bra.  
 

Daglig verksamhet är fortfarande öppet på de ställen som varit öppna 
hela tiden. 
 

Kontaktpersoner som ska besöka sina har fått göra det utomhus. I 
många fall hade de gjort så att personalen på boendet gått ut med 
brukaren och deras kontakt/träff har enbart skett utomhus.  
 

 Från kontakt med funktionshinderomsorgen vecka 18 kan vi meddela 
att det inte finns några fall av konstaterad coronasmitta. Inge är heller 
allvarligt sjuk. 

Från FUB poängterade att det är viktigt att det finns rutiner nu när 
många inte deltar i daglig verksamhet och att alla aktiveras och får 
daglig utevistelse och motion. Det ska också vara möjligt. Personal 
från stängda delar av den dagliga verksamheten jobbar nu inom 
grupp- och servicebostäderna. Det ska därför vara möjligt att de som 
bor där att ha olika aktiviteter. 
 

 Vecka 19 meddelar funktionshinderomsorgen att det inte finns några 
som är sjuka i covid-19. Det kan finnas någon som visar förkylnings-
symptom och som hålls isolerad av säkerhetsskäl. Det är fortfarande 
dagliga verksamheter öppna för de som inte kan eller vill vara hemma 
och så kommer det att fortsätta. De dagliga verksamheter som är 
stängda kommer att öppnas tidigast första september. 

 
 Vecka 20 rapporteras läget vara stabilt och inga smittade i covid-19 i 

verksamheten. Funktionshinderomsorgen arbetar med så få vikarier 
som möjligt. Meddelande kommer att skickas till all som har placering 
på någon av de stängda dagliga verksamheterna om vad som gäller 
för när de kommer att öppna. Det kommer att ske tidigast 1 septem-
ber 
 

 Vecka 21 rapportera att fortfarande är ingen smittad av Covid-19 på 
något LSS-boende.  
Picasso (daglig verksamhet) kommer att öppna på måndag (25 maj) 
då de brukare som har sin verksamhet där inte mår så bra av att vara 
hemma. De har upprättat förhållningsorder om sjukdom, basala 



hygienrutiner mm så att all personal som är där vet vad som gäller. 
Ordinarie personal har utbildning i basala hygienrutiner och de upp-
dateras med nytt så fort FHM och Region Dalarna kommer ut med 
nya direktiv. De har också en länk till utbildning som de anställda 
skall gå igenom. Vikarier får först en grundläggande utbildning och 
sedan även samma uppdateringar som övrig personal. Inom led-
ningen för funktionshinderomsorgen känner de sig trygga med allt de 
skickar ut allt viktigt i form av material och länkar. De jobbade mycket 
med dessa frågor. Det kan ju vara det som visar sig nu när det hittills 
inte finns någon smitta i LSS boenden.  
Länk till den information kommunen använder för information om ba-
sala hygienrutiner: https://www.basala-hygienrutiner.se 
 

 Vecka 24 rapporteras oförändrat gott läge. Ingen smittad av Covid-19 
på något LSS-boende.  
 

 Lika positiv rapport vecka 26. Fortfarande ingen smittad av Covid-19 
på något LSS-boende.  

Det är varmt och nu har man börjat installera kylanläggningar i grupp-
bostäder och servicebostäder. Många bostäder har redan fått installe-
rat och de som inte har fått det än kommer snart att få det. Det install-
eras även i äldreboenden. Allt har dragit ut på tiden på grund av be-
söksförbud. 

 Lika positiv rapport vecka 27. Fortfarande ingen känd smitta på något 
LSS-boende.  

 Lika positiv rapport vecka 28. Fortfarande ingen känd smitta på något 
LSS-boende.  

 Lika positiv rapport vecka 29. Fortfarande ingen känd smitta på något 
LSS-boende. 
 

Personal från kommunen kommer att kontakta de som inte är närva-
rande på sin dagliga verksamhet under pandemin för att förvissa sig 
om att allt fungerar bra. Några har säkert redan blivit kontaktade. 

 Lika positiv rapport vecka 30. Fortfarande ingen känd smitta på något 
LSS-boende. 
 

En misstänkt smitta i en gruppbostad visade sig efter provtagning 
vara något annat än Corona. De hade för säkerhets skull vidtagit alla 
åtgärder för att förhindra smittspridning. Personalen är uppmärksam 
och beredd på att vidta åtgärder om det skulle behövas. 

 Lika positiv rapport vecka 32. Fortfarande ingen känd smitta på något 
LSS-boende. 



Vissa problem dock inom SÄBO (boende för äldre) med anhöriga 
som vill hälsa på och träffa boende. Kommunen jobbar på en lösning. 

 Lika positiv rapport vecka 33. Fortfarande ingen känd smitta på något 
LSS-boende. 

De enheter inom daglig verksamhet som varit stängda kommer att 
börja öppnas igen från 1 september. Tills vidare kommer dock Café 
Hällsjö, Polisens fik och Åkershem att vara fortsatt stängda. För 
dessa arbetar man på andra lösningar. 

De som har musik med Patrik på Forum i Kvarnsveden kommer att få 
information om hur verksamheten fortsätter. 

Alla som är hemma kommer att bli uppringda för att man ska höra om 
läget. Ingen kommer dock att tvingas återgå till daglig verksamhet. 

 Vecka 36 rapporteras att en anställd vid kortis har konstaterats smit-
tad. Kortis har stängt och smittspårning pågår. Ingen brukare är sjuk.  

Personalen ringer upp de brukare vars dagliga verksamhet varit 
stängd och öppnat upp 1 september. 

 Rapport vecka 38. Det kortis som stängts på grund av smitta hos en i 
personalen är fortfarande stängt. Smittspårningen är ett omfattande 
jobb som ännu inte är slutfört. 

I mitten av oktober kommer det att beslutas om när och om den dag-
liga verksamheten vid Taktilen och i Multibassängen ska återupptas. 
 

 
 
 


