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Till ledamöter i pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 

Information med anledning av 
coronapandemin 2020-11-20 

 

Härryda kommun kommunicerar regelbundet nyheter och information om hur 

verksamheterna anpassar sig till rådande läge och myndigheternas råd och 

rekommendationer. Huvudkanalen är harryda.se men vi använder även till exempel 

Facebook, brevutskick, affischering och annonsering i vår externa kommunikation.  

Kommunens samlade information hittar du på: harryda.se/corona 

 
Kort lägesrapport    

Under hösten och fram tills i dag (20 november) har vi inte haft någon bekräftad smitta av covid-

19 på äldreboenden och grupp- och servicebostäder eller inom hemtjänst och personlig assistans. 

Det är förstås mycket glädjande och vi vill gärna tro att det är ett kvitto på att rutiner och riktlinjer 

i verksamheterna fungerar. Under hösten har all vård- och omsorgspersonal fått en extra 

repetition i den basala hygienrutinen.  

 

Om en boende får symtom sker provtagning snabbt och i väntan på provsvar isoleras personen. 

Tillgången på skyddsutrustning i kommunen är god. 

 

Sjukfrånvaron hos personalen är periodvis hög, vilket till stor del beror på att personalen inte får 

jobba vid minsta förkylningssymtom. Tack vare god tillgång till vikarier fungerar ändå 

bemanningen.   

: Anna Sigvardsson  

Verksamheter ställer om eller ställer in   
Den ökade smittspridningen gör att Härryda kommuns krisledning åter är aktiverad sedan slutet 

av oktober och socialtjänstens ledning har utökat sina avstämningar. I dessa forum fattas beslut 

om hur verksamheterna ska anpassas efter myndigheternas råd och rekommendationer, men 

också efter lokala förutsättningar och behov – oftast handlar det om att ställa om eller ställa in.  

 

Några exempel på anpassningar som gjorts efter regionens skärpta råd (från 29 oktober med 

förlängning t o m 13 december i dagsläget) för att minska smittspridningen: 

https://www.harryda.se/krisviktigtmeddelande/krismeddelande/samladinformationomcovid19ochcoronapandemin.5.3435c0e8173d623927335c0b.html


  

 
 

 

  

 

 

 

• Härryda kommun avråder från besök på äldreboenden och gruppbostäder tills 

vidare. En vädjan till anhöriga och närstående är att istället hålla kontakt via telefon 

och Facetime och självklart är personalen behjälplig med detta. Om besöket är 

mycket viktigt ska det helst ske utomhus och besökaren ska bära visir.  

 

• Biblioteken har öppet men med minskad betjäning och hänvisar till sina 

webbtjänster. Kulturhusens publika evenemang har ställts in.  

 

• Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan har distansundervisning för alla program 

utom SFI (svenska för invandrare).  

 

• Hulebäcksgymnasiet har distansundervisning varannan vecka för elever i årskurs två 

och tre, för att glesa ut i skola och kollektivtrafik.  

 

• Studio 11 och 13 samt spontanidrotten – kommunens mötesplatser för unga –  

har stängt. Fritidsledarna jobbar istället uppsökande och möter unga utomhus.  

 

• Öppna förskolan erbjuder endast utomhusverksamhet.  

 

• Landvetter ishall har stängt för allmänhetens åkning. 

 

• Medarbetare i Härryda kommun ska i den mån det är möjligt arbeta hemifrån och 

alla möten som kan hållas digitalt ska hållas digitalt.  

 

Uppdaterad information: harryda.se/corona 

 

Fortsatt stängd dagverksamhet  

Dagverksamheten för äldre är fortsatt stängd. För personer som är i stort behov av insatsen, till 
exempel anhöriga som behöver avlastning, försöker vi hitta andra lösningar.  

 
Stödlinje för råd och samtalsstöd  

Härryda kommuns stödlinje erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också 
vägledning i hur äldre på ett tryggt sätt kan vistas ute och göra sina ärenden.  
Kontakt: 031-724 88 99, måndag–fredag klockan 8–10, telefonsvarare övrig tid.  

Läs mer om stödlinjen 

   
”Träffar” med utomhusaktiviteter  
”Träffarna” i de olika orterna har öppet som vanligt men bara utomhus. Här erbjuds 

tipspromenader, enklare rörelseträning och en pratstund över en kopp kaffe – allt på säkert 

avstånd. Läs mer om träffarna och deras program  

 

https://www.harryda.se/corona
https://www.harryda.se/ovrigt/stodlinjeforaldreochandrariskgrupperforcoronaviruset.4.786c324a1712c0f4d5d26012.html
https://www.harryda.se/omsorgochhjalp/aldre/aktiviteterfordigsomarpensionar.4.124fd5f4139f22e498f800018613.html


  

 
 

 

  

 

 

Fortsatt stora utmaningar 

Även om vi är bättre rustade nu än vad vi var i våras så innebär den ökande smittspridningen i 

samhället fortsatt stora utmaningar för verksamheterna.  

 

Det är allas ansvar att hjälpa till att stoppa smittspridningen – och det gör vi bäst genom att 

fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd, se nedan. Hjälp oss gärna att 

påminna andra och varandra om detta.  

 

Avslutningsvis vill jag passa på att önska en fin advent.   

 

Hälsningar 

Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst 

lena.lager@harryda.se 

031-724 61 00 (växel) 

Följ gärna Härryda kommuns information om coronapandemin på: harryda.se/corona 

 

 
 

Tänk på att:  
• Hålla avstånd, även utomhus.  

• Tvätta händerna, ofta och noga med varmt vatten och tvål. 

• Stanna hemma om du känner dig minsta förkyld. 

• Inte ha fysisk kontakt med andra personer än de bor med.  

• Undvika ställen där många samlas som till exempel affärer,  
   bibliotek och simhallar.  

• Undvika kollektivtrafik, speciellt under tider då många åker. 

mailto:lena.lager@harryda.se
tel:031-7246100
https://www.harryda.se/krisviktigtmeddelande/krismeddelande/samladinformationomcovid19ochcoronapandemin.5.3435c0e8173d623927335c0b.html
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