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Till ledamöter i pensionärsrådet  
och rådet för funktionshinderfrågor: 

Samlad information med anledning 
av corona-pandemin 
2020-04-24 
 

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 

Sedan krisen utbröt har en mängd olika anpassningar och insatser gjorts inom 
socialtjänstens verksamhetsområde, bland annat: 

Stödlinje för samtalsstöd och förfrågningar om praktisk hjälp 

Du som är över 70 år eller som tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset 
kan ringa kommunens särskilda stödlinje. Förutom stödsamtal kan du få praktisk 
hjälp med att till exempel handla mat eller uträtta ärende som är viktiga för att din 
vardag ska fungera. 

Läs mer om Härryda kommuns stödlinje  

Besöksförbud på äldreboende 

Sedan den 11 mars råder besöksförbud på kommunens äldreboende. Ett nationellt 
besöksförbud på landets äldreboende trädde i kraft den 1 april. Detta innebär att de 
boende inte längre kan träffa sina anhöriga utomhus. Personalen kan ta promenader 
med de boende och via telefon, videosamtal och annan teknik göra sitt bästa för att 
boende och anhöriga kan mötas ändå.  

Läs mer om besöksförbudet på Härryda kommuns äldreboenden 

Inställda aktiviteter för äldre 
Sedan den 17 mars är samtliga träffar för äldre, sittgympor, it-caféer och chiball 
inställda. Fixaren besöker de som har bokat och vill ha besök. 

http://www.harryda.se/
http://www.harryda.se/corona
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/stodlinjeforaldreochandrariskgrupper.5.290cc7f1171291b4b814b9f3.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/harrydakommuninforbesoksforbudpaaldreboenden.5.4d6f1c2f170c02775c2294bc.html
https://www.harryda.se/omsorgochhjalp/hjalpihemmet/fixartjanst.4.56e5a6d8133f95ee485800093703.html


  
 
 
 

  

 

 

Besöksförbud på gruppbostäder 

Sedan den 30 mars råder besöksförbud på kommunens gruppbostäder inom 
funktionsstöd. Vi får en del frågor kring besöksförbudet och vill påminna om att 
anledningen till förbudet är att värna riskgrupper. Vi är medvetna om att det inte 
finns juridiskt stöd för besöksförbudet, ändå vill vi starkt avråda från besök i 
nuläget.  

Som anhörig kan du kontakta enhetschefen på boendet för att hitta individuella 
lösningar som innebär liten risk för smittspridning. Hur kan du hålla kontakt med 
din närstående men ändå undvika fysiska besök? Kan ni ha kontakt via telefon, 
Facetime eller på annat sätt? Om ni vill träffas, kan ni träffas utomhus och ta en 
promenad? Tillsammans kan vi hitta bra och säkra sätt att hålla kontakten! 

Ökat utförande av vård i hemmet 

Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem. Det budskapet 
går kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut med för att 
skydda personer i riskgrupper och Härryda kommuns hemsjukvård möter det 
behovet med befintliga resurser. 

Läs mer om trygg vård i hemmet 

Kommunen tillverkar egna skyddsförkläden 
Med gemensamma krafter har ett antal kommunanställda fått igång lokal 
produktion som fyller på förråden med ungefär 600 skyddsförkläden om dagen – 
och som samtidigt bidrar till nya arbetstillfällen. 
Egen produktion av skyddsförkläden fyller på förråden och skapar arbetstillfällen 
 

Så arbetar kommunen för säkerheten inom äldreomsorgen 
I Härryda kommuns äldreomsorg ingår sju äldreboenden och hemtjänst. Läs om 
hur Härryda kommun arbetar för god bemanning och säkerhet inom 
äldreomsorgen. 

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

https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/tryggareforsjukaaldreattvardasihemmet.5.1c43d166170f3905f1a73a06.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/egenproduktionavskyddsforkladenfyllerpaforradenochskapararbetstillfallen.5.5f5556511718e1f188b6b9cb.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/saarbetarharrydakommunforsakerheteninomaldreomsorgen.5.6495d8d3171534f5e58e2978.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/saarbetarharrydakommunforsakerheteninomaldreomsorgen.5.6495d8d3171534f5e58e2978.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/saarbetarharrydakommunforsakerheteninomaldreomsorgen.5.6495d8d3171534f5e58e2978.html
mailto:lena.lager@harryda.se
tel:031-7246100
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