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Till ledamöter i pensionärsrådet  
och rådet för funktionshinderfrågor: 

Samlad information med anledning 
av corona-pandemin 
2020-05-08 
 

Härryda kommun publicerar regelbundet nyheter och uppdaterad 
information på kommunens webbplats harryda.se, om hur 
verksamheterna anpassar sitt arbete till rådande läge och 
rekommendationer från exempelvis Folkhälsomyndigheten. 
Nyheterna finns på startsidan på harryda.se 
Samlad information om kommunens arbete utifrån corona-pandemin 
finns på harryda.se/corona 

Det görs kontinuerligt olika anpassningar och insatser inom socialtjänstens 
verksamhetsområde, utifrån den pågående corona-pandemin. Sedan tidigare 
informationsutskick (2020-04-24) bland annat följande: 

Tryggare bemanning i kommunens vård och omsorg 

Härryda kommun är som en av de första kommunerna i Västra Götalandsregionen 
igång med att medicinskt testa vissa medarbetare för covid-19. Syftet är att 
personal snabbare och säkrare ska kunna komma tillbaka i arbete, särskilt inom de 
kommunala vård- och omsorgsverksamheterna. Sjuklön för timanställda minskar 
också risken att någon går till jobbet trots sjukdomssymtom. 
Tryggare bemanning i kommunens vård och omsorgsverksamheter 

 

Ingen garanti till hemtjänst för andra än kommunens invånare 

Det är ett tufft läge inom kommunens vård om omsorg, där behovet av insatser från 
verksamheterna ökar samtidigt som det är svårt att veta hur tillgången på personal 
ser ut från dag till dag. Härryda kommun kommer därför inte att kunna garantera 
omsorgsinsatser för personer med tillfälliga vistelser i kommunen. 
Ingen garanti för hemtjänst för andra än kommuninvånare 
 

http://www.harryda.se/
http://www.harryda.se/corona


  
 
 
 

  

 

 

Stängd dagverksamhet och växelvård för minskad smittspridning 

För att minska risken för smittspridning till sköra äldre är kommunens 
dagverksamhet och växelvård inom äldreomsorgen stängda sedan början av april. 
Välfärdsnämnden godkände beslutet om stängning den 28 april. 

I handlingarna och protokoll från välfärdsnämndens sammanträde den 28 april 
2020 finns mer information om detta.  
Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokoll 

 

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro 
Corona-pandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men 
socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig 
service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning 
kring hur service och omsorg ska prioriteras inom hemtjänst och på äldreboenden, i 
fall av hög personalfrånvaro. 

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 30-50 procents frånvaro 
och mer. På nivå ett handlar det om att man kan behöva ställa exempelvis in 
promenader, städ och tvätt. Medan det vid mycket hög personalfrånvaro (50 
procent eller mer) istället handlar om att helt fokusera på att insatser som måltider, 
hygien, toalettbesök och mediciner säkerställs, det vill säga som Socialstyrelsen 
benämner som basala livsuppehållande insatser. 

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom hemtjänsten och särskilt 
boende för äldre den 28 april 2020 och de gäller så länge behov finns, men som 
längt till och med årsskiftet. 
Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokoll 

 
Vid frågor, kontakta sektorschef socialtjänst Lena Lager 
 
lena.lager@harryda.se 
031-724 61 00 (växel) 

https://www.harryda.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/valfardsnamnden/sammantraden2020handlingarochprotokoll.4.67e9c9ac16d630db2eb17e6.html
https://www.harryda.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/valfardsnamnden/sammantraden2020handlingarochprotokoll.4.67e9c9ac16d630db2eb17e6.html
mailto:lena.lager@harryda.se
tel:031-7246100
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