
Alla - ja alla - har ansvar för att  
ta oss genom coronautbrottet  
Coronasmittan ökar i Värmland och Sverige. Så fortfarande  
mycket viktigt att: Håll i - håll ut - håll avstånd - håll dig uppdaterad.

Vad händer i Torsby kommun?
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Det handlar inte bara om dig själv utan om respekt och kärlek till de runt omkring dig. 

Håll koll på www.torsby.se/corona och 
www.krisinformation.se 

Sök svaren hos trovärdiga källor!
Allting går fort nu och det kan vara svårt att 
hänga med i senaste rönen. Det kan också lätt 
bli ryktesspridning och felaktig information 
i omlopp.

Torsby kommun och andra kommuner och 
myndigheter följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Vi måste alla hjälpas åt
Via internet, radio, tv, tidningar finns in-
formation. Vet du att mamma, morfar eller 
kompisen inte har t.ex. internet, prata och 
hjälp varandra med information. Tänk också 
på dem som inte kan svenska så bra.  

Undvik folksamlingar
Inför valborg gick Jörgen Johansson, kom-
munens ANDT-samordnare (Alkohol-Nar-
kotika-Dopning och Tobak) och brottsföre-
byggare ut med en vädjan till ungdomar 
och föräldrar om att undvika folksamlingar 
Att vi skulle hjälpas åt för att minska smitt-
spridningen eftersom många är oroliga för 
det. 

Det är mycket viktigt även inför de helger 
och högtidsdagar som stundar, däribland 
studentexamen. Föräldrar och vuxna, var 
med ute och hjälp till och bidra så att det 
inte skapas folksamlingar.

Musik till äldreboenden
Kulturavdelningen har skickat ut en cd-
skiva till alla äldreboenden i kommunen 
med musik från de fina sommarkvällarna 
på hembygdsgården i Östmark. Förhopp-
ningen är att musiken ska sprida lite glädje 
i dessa tider när nära och kära inte kan 
komma på besök som de brukar.

Hjälp att handla matvaror och medicin?
Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp 
med det om du vill. Ring in din beställning 
till oss på tfn 0560-160 10, helgfri måndag 
– torsdag kl. 9-12. Eller skriv in den på 
www.torsby.se/handla70plus. Tjänsten är 
kostnadsfri, du betalar bara för de varor du 
köper.

Stjerneskolan
Distansundervisningen på Stjerneskolan 
fortsätter och skolan är endast öppen för 
små grupper av elever för prov och exami-
nationer. 

Med start från tisdag 5 maj har eleverna 
möjlighet att hämta ut matlådor med varm 
mat. 

Studenten är en stor högtidsdag och vi 
förstår att många har frågor om hur det blir 
i juni. Även om det blir en annorlunda stu-
dent hoppas vi kunna forma den så den blir 
så minnesvärd som möjligt utifrån omstän-
digheterna. Du kan läsa mer på 
www.stjerneskolan.se.

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
Skidtunneln öppnar 1 juni. Då planerar vi 
att ha öppet alla dagar som vanligt, så länge 
det inte kommer nya riktlinjer från myndig-
heterna.

Valbergsstugans bastu och omklädnings-
rum hålls fortfarande stängd även under 
maj månad. Vi vill minimera spridnings-
risken och uppmanar även motionärer 
och andra som rör sig i området på Torsby 
Skidtunnel & Sportcenter att byta om och 
duscha hemma.



Till företag
Omställningscheckar för företag
Region Värmland infört en tillfällig 
stödform, så kallade omställningscheckar.  
De riktar sig till företag med upp till 49 
anställda och varje enskilt företag kan 
ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region 
Värmland står för 80 % av kostnaden och 
fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsning-
en. Checken kan b.la användas till utbild-
ningsinsatser, externa konsultinsatser som 
minskar företagets sårbarhet, för att hitta 
nya marknader eller ta tillbaka marknader 
som försvunnit i samband med corona-
krisen. Läs mer på www.regionvarmland.
se/utveckling-tillvaxt/projektmedel/regio-
nala-foretagsstod/omstallningscheckar

Ta kontakt med Torsby Utveckling AB 
innan du ansöker
Om ditt företag vill ansöka om dessa om-
ställningscheckar vill vi att du tar kontakt 
med Ingela Bönström Brusgård, närings-
livsutvecklare på TUAB, innan du skickar 
in ansökan. Detta för att ansökan ska bli så 
komplett som möjligt och för att hålla ner 
tiderna för hantering och handläggningsti-
der hos Region Värmland. Ingela når du på 
ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se eller 
076-801 61 75.

Vård och omsorg
Nya vårdrutiner – visir blir vanligare
Region Värmland har uppdaterat sina 
vårdrutiner, med början från måndag 4 maj. 
Eftersom kommunerna följer deras riktlinjer 
förändras också vårt arbetssätt. Till exempel 
skriver regionen: ”Användning av visir  
rekommenderas vid arbete inom två (2) meter 
hos alla patienter, oavsett tillstånd, för att 
minska smittspridning till och från patient.” 
Det är alltså nytt jämfört med vad vi berät-
tade om i TorsbyBladet i förra veckan 29 
april. Anledningen till att man förändrat 
rutinen är att man än mer vill minska risken 
för smittspridning.

Alla rutiner som kommunens personal 
har att följa finns på Region Värmlands 
hemsida, i den s.k. vårdgivarwebben, www.
regionvarmland.se/vardgivarwebben. Där 
kan även du som inte är personal läsa om 
vilka riktlinjer som gäller.

Solliden öppnar igen
Solliden kommer inom kort återigen att ta 
emot personer som behöver korttidsplats. 
Avdelningen har varit stängd sedan i början 
av april för att vara tillgänglig för patienter 
från Torsby Sjukhus, om det hade blivit 
överbeläggning där. De som behövt kort-
tidsplats har istället fått vistats på lediga 
platser på olika särskilda boenden i kom-
munen. 

Anledningen till att man öppnar Solliden 
igen, och återgår till som det var innan, är 
att man vill minska risken för smittsprid-
ning på våra särskilda boenden.

Kommunen startade egen tillverkning av  
långärmade plastförkläden
Det är en mycket stor efterfrågan i Sverige 
och världen på olika slags skyddsutrust-
ning och personalen inom vård och omsorg 
lägger ner stort arbete för att se till så att det 
finns ett lager hos oss med det som behövs 
för att ta hand om våra omsorgstagare. En 
inventering av skyddsmaterial sker varje 
vecka och det finns ett lager samlat centralt. 
I dagsläget bedömer man att man har så det 
räcker för behoven.

Däremot har det varit ännu svårare att få 
tag på långärmade plastförkläden, varför 
man bestämt att tillverka sådana i egen regi. 
Mönstret fann man på internet och plasten 
köptes av lokala företag. Tillverkningen har 
skett i Torsby och nu har vi även ett lager 
med sådana. 

Se filmen på vår webb www.torsby.se/
langarmat och hör tf. vård och omsorgschef 
Carina Stolpe berätta om arbetet.


