
– Läget hos 
oss i Härryda 
kommun är 
ansträngt 
men stabilt, 
säger kom-
mundirektör 
Peter Lönn. 
Påfrestning-
arna är störst 
inom vård 

och omsorg, men de känns även av 
inom förskolan och grundskolan. 
Så gott som samtliga andra kom-
munala verksamheter fungerar så 
normalt som det går. Prioriteringar 
sker naturligtvis hela tiden utifrån 
varje verksamhets förutsättningar.

Att allt inte är som vanligt märks på 
många sätt: som exempel under-
visar gymnasiet och kulturskolan 
på distans, det är besöksförbud på 
äldreboenden, elever i grundskolan 
serveras lunch i klassrummen och 
vi filmar sittgympa för äldre när 
deltagarna inte kan vara på plats. 

Krisledningsgrupp
Sedan tio veckor är kommu-
nens krisledningsgrupp, ledd av 
kommundirektören, aktiverad. 
Gruppen samordnar krisarbetet 
och bestämmer vilka övergripande 
åtgärder som behövs för att klara 
av den pågående pandemin. Med 
ett läge som fortfarande är mycket 

allvarligt vill kommundirektören 
uppmana alla att fortsätta att göra 
sitt för att bidra till minskad smitt-
spridning. 

–Krisledningen har nu varit 
igång i mer än två månader och vi 
räknar med att behöva fortsätta i 
ett antal månader till. För att vi i 
kommunen och alla i vården ska 
klara det speciella läge som är just 
nu, behöver alla fortsätta att hjälpas 
åt. Fortsätt följ de regler som gäller 
om handtvätt, avstånd, resor och 
sociala möten. Håll ut och håll i.

Aktuell information om hur 
coronapandemin påverkar kommu-
nens verksamheter hittar du på  
harryda.se/corona.

En annorlunda vardag  
under coronakrisen

Coronapandemin lämnar ingen oberörd och den märks förstås inom  
kommunens verksamheter. Samtidigt som många evenemang  

ställs in och projekt skjuts på framtiden fortsätter viktiga 
verksamheter och politiska möten att vara igång,  

även om man får tänka om, tänka nytt  
och ändra arbetssätt.

Information  
från Härryda kommun  
maj 2020

Sittgympa hemifrån
Tänj, böj och sträck till toner av Blåblues, Beatles och Siw 
Malmqvist. Fritidsassistenterna Mia och Kristin kör ett filmat 
halvtimmespass med lätta övningar som du kan träna efter 
hemma vid datorn eller surfplattan. Du gör såklart övningarna 
efter din egen förmåga – sittande eller stående. 

Sittgympan finns på facebooksidan  
Träffar för seniorer i Härryda kommun 
eller sök på Sittgympa på
harryda.se

Du bor i en av Sveriges bästa friluftskommuner!  
Det menar i alla fall Naturvårdsverket – och vi är 
beredda att hålla med. Slående vackra promenad- 
och strövområden väntar på dig. Senaste tillskottet 
är en åtta kilometer lång snitslad slinga som startar  
i Rågdal nära flygplatsen. Ta med matsäck och 
sittunderlägg.  

För den som vill göra en historisk promenad 
rekommenderar vi välskyltade Gallhålans natur-

reservat med gravplatser från både järn- och 
bronsåldern. Och för den aktiva, Storåns dalgång 
med utsiktsplatser, grillmöjligheter och bryggfiske. 
Ett elljusspår tar dig tillgängligt fram i ett par 
kilometer från Hedens förskola i Rävlanda. 

Till Råda Säteri tar du dig enkelt med ben, bike, 
buss eller bil. När promenadslingan vid Labbera är 
avklarad kan du njuta av terrassträdgårdens prakt 
eller utsikten över Rådasjön. Eller ta dig ett dopp. 

Tack till er som hjälper  
oss att hjälpa!
Såväl företag som privat-
personer har skänkt 
materiel som just nu 
kommer äldreboenden 
och hemtjänst tillgodo. 
Engångshandskar, 
handsprit och hårnät 
bland annat. Dessutom 
har ett företag skänkt 
mallar för vår egen till-
verkning av skyddsför-
kläden.

– Skyddsutrustning för personalen är en viktig del i att förhindra  
smittspridningen. Vi tackar alla som hjälper till att säkra tillgången, 
säger Elin Hjalmarsson, chef för socialtjänstens utveckling och  
uppföljning.

Mejla till kommunen på skyddsutrustning@harryda.se  
om du också har något att skänka.

Tänj, böj och str
äck. 

Upptäck nya vyer

Peter Lönn
kommundirektör

Vård- och omsorgsverksamheterna är de som påverkas 
mest av den pågående coronapandemin. 

Fo
to

:  A
nn

a 
Sig

va
rd

ss
on

 F
ot

o; 
M

et
te

 W
ald

ro
p



Hur är läget inom kommunens 
skolor just nu?
– Läget är bra under rådande om-
ständigheter. Verksamheterna fung-
erar bra trots de utmaningar vi har 
att hantera. Vi följer myndigheter-
nas rekommendationer så gott det 
går. Våra elever och personal gör ett 
fantastiskt jobb och hjälps åt för att 
allt ska fungera. Vi har också en god 
samverkan med föräldrarna. 

Hur blir det med skolavslutning-
arna för grundskolorna i år? 
– Det kommer att hållas avslut-
ningar klassvis och utan föräldrar, i 
mindre grupper eller utomhus med 
avstånd.

Hur har denna termin varit hit-
tills med tanke på coronakrisen?
– Det har verkligen varit en an-
norlunda termin. Hulebäcksgym-
nasiets cirka 1 750 elever har haft 
distansundervisning sedan 19 mars, 
vilket har fungerat över förväntan. 
Verksamheten i våra förskolor och 
grundskolor har fungerat bra, trots 
en hel del utmaningar. Kultursko-
lans verksamhet är igång med det 
mesta och våra bibliotek är öppna. 
De flesta föreningar har fått anpassa 
sin verksamhet eller ställa in. Mötes-
platser för ungdomar är öppna till 
stor del. Vi har fantastiska medar-
betare och god samverkan med våra 
brukare, som gör allt detta möjligt. 

Äldreomsorgen är i fokus under 
coronapandemin. Tina Forsgren, 
chef för vård- och omsorgsverk-
samheterna i kommunen, berättar 
om hur vi jobbar i Härryda 
kommun:

Hur skyddar vi de äldre på 
boenden och i hemtjänst mot 
smitta?
– Dels jobbar vi med att se till att 
vi har en stabil och trygg beman-
ning. I vår kommun har vi en 
förhållandevis stor andel utbildad 
och erfaren tillsvidareanställd 
personal. Men även våra viktiga 
timvikarier ska ha god kompetens 
och trygghet. Alla som börjar får 
genomgå en gedigen introduktion. 
Men vår strategi är att inga timvi-
karier ska arbeta med brukare som 
har misstänkt eller konstaterad 
smitta av covid-19.

– Vi har förstärkt sjuksköterske- 
insatserna på våra boenden, och 
vi har en nära samverkan med 
vårdcentraler och sjukhus för att 
tillsammans planera för en god 
och säker vård.

– Vi var tidigt ute med att besluta 
om besöksförbud på våra äldre-
boenden, den 11 mars, medan 
det nationella beslutet kom den 
1 april. Vi försöker också att 
minimera antalet personal som 
en brukare träffar, både inom 
hemtjänst och boende.

Vad har personalen för  
skyddsutrustning?
– Personalen använder skyddsut-
rustning enligt fastställda rutiner. 
Det är förkläde, handskar och 
heltäckande visir som grundskydd. 
Det kombineras med munskydd 
vid ökad risk för stänk. Vilken 
skyddsutrustning som ska använ-
das beror på vilken omvårdnad 
som ska utföras och om brukaren 
har symtom på smitta.

Berättar vi om det finns smitta 
av covid-19 på något boende?
– Ja, vi informerar brukarna på bo-
endet och deras närmast anhöriga. 
Sedan har vi inget uppdrag att föra 
kommunövergripande statistik el-
ler rapportera siffror på detta, utan 

den typen av sammanställningar 
gör Smittskydd Västra Götaland. 
Det vi måste fokusera på är att 
hindra smittspridningen. Det gör 
vi exempelvis genom att sätta in så 
kallad kohortvård, det vill säga att 
särskilt avdelad personal har hand 
om smittade brukare.

Hur ser vi till att inte  
personalen tar med sig smitta 
till de äldre?
– Personal med förkylningssym-
tom får inte arbeta. Genom att 
vi nu anställer timvikarier för 
minst en månad har de också rätt 
till sjukersättning. Det gör att 
ingen behöver gå till jobbet trots 
symtom, för att den inte har råd 
att vara hemma. 

– Vi har även börjat att låta 
personal som är hemma för 
mildare symtom kunna testa sig 
för covid-19. Visar de negativt 
kan vi tryggare låta dem komma 
tillbaka till arbetet när de känner 
sig friska.

Läs mer på harryda.se/corona

Stödlinjen för dig som  
måste hålla dig isolerad
Över 50 personer har hittills tagit 
hjälp av Härryda kommuns stödlinje.

Stödlinjen vänder sig till dig som är 
över 70 år eller som tillhör någon av 
riskgrupperna för coronaviruset.

Förutom stödsamtal för att lindra 
oro och ensamhet kan du även få 
hjälp med att till exempel handla eller 
hämta mediciner. 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack er till alla er som 
hjälper till med handling och liknande åt en granne.  
Din insats är viktig!

Välkommen att höra av dig till oss:
Ring stödlinjen: 031-724 88 99 
Telefontider:  
helgfri måndag– fredag kl 8–16.30, lunchstängt kl 12–13

Eller fyll i din förfrågan på: harryda.se/stodlinje

Håll digital kontakt
Håll kontakten med nära 
och kära i telefon eller via 
surfplattans och datorns 
webbkamera. 

Om du inte är så van kan 
IT-volontärerna hjälpa till  
på distans. Du når dem via 
kommunens fixartjänst och 
fixaren Mats, som lämnar 
ditt ärende vidare till 
IT-volontärerna.  
Räkna med två–tre  
dagar innan du kan  
få hjälp. Supporten  
sker på telefon eller  
i någon annan digital  
plattform!
Kommunens  
fixartjänst
Mats Svensson, fixare 
telefontid mån–fre kl 8–12: 
031-724 67 47
mats.svensson@harryda.se

Tips- 
promenader 
med nya frågor  
varje vecka
Hindås-, Landvetter- 
och Mölnlycketräffen 
ordnar tipspromenad 
varje vecka.

Tipspromenaden är någon 
kilometer lång och går längs 
stråk som är tillgängliga  
för alla. 

Svarstalonger och 
svarslåda finns utanför 
träffpunkterna.

Tipsfrågorna hänger uppe 
en hel vecka med byte på 
måndagar. Vinnaren medde-
las utanför träffpunkten 
och blir uppringd för att ta 
emot vinsten. 

Arbetet mot covid-19 
i äldreomsorgen

Päivi Malmsten
sektorschef utbildning 

och kultur

Så informerar  
Härryda kommun 
om corona
Kommunen har som upp-
drag att sprida samhällsviktig 
information till alla invånare i 
Härryda kommun. Framför 
allt berättar vi om hur corona 
påverkar våra verksamheter 
och vad som gäller hos oss, 
men vi samlar också ihop län-
kar så att du enkelt kan hitta 
viktig information från exem-
pelvis andra myndigheter och 
vårdaktörer.

Läs mer på   
harryda.se/corona.

Äldreomsorgen i Härryda kommun
Sju äldreboenden i Landvetter, Mölnlycke och Rävlanda.
Hemtjänst organiserad i fyra olika hemtjänstområden.
Här jobbar ungefär

400  
undersköterskor och  
vårdbiträden och 

55 sjuksköterskor,  
arbetsterapeuter och  
fysioterapeuter

Tänj, böj och str
äck. 


