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LEDARE

INNEHÅLL

Välkommen till ett nytt verksamhetsår och ett nytt årtionde! Ja så 
inledde jag förra ledaren i Stadsporten i februari. Några månader in på 
året 2020 kan vi väl konstatera att starten på det nya årtiondet blev 
allt annat än vanligt. 

Sedan i början av mars har vi i Sverige haft ett läge som innebär all-
män smittspridning i samhället av en pandemi, ett nytt virus, Covid – 
19, det s k coronaviruset. Det innebär att vi ska avstå sociala kontakter 
för att hindra smittspridning och minska belastningen på sjukvården. 

I Trollhättan har vi arbetat efter vår krisledningsplan, i det vi kallar för 
gult läge, sedan mitten av mars och vi bedömer att vi har störningar i 
samhället även om ambitionen är att så mycket som möjligt ska fung-
era som det brukar för så många som möjligt. 

I Trollhättans Stad följer vi de rekommendationer som utfärdas av 
Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet. Utvecklingen 
av personalfrånvaron i förvaltningarna följs upp dagligen och vi har 
genomfört en rekryteringskampanj med mycket gott resultat för att 
stärka upp de verksamheter som har det extra ansträngt. Vi hoppas 
och tror därför att semesterperioden i sommar kan fullföljas som 
planerat.  

Pandemin har förutom ökad sjukdom också inneburit stor påverkan på 
det lokala näringslivet och sysselsättningen. Även kultur och fören-
ingslivet har fått ställa om. Trollhättans Stad arbetar på många olika 
sätt och i tät samverkan att försöka lindra effekter av den situation 
som nu råder. 

I spåren av pandemin pratas det om det nya normala, förändringar 
som pandemin har medfört och som kanske till viss del är här för att 
stanna. Bra exempel som visar gott prov på mod och nytänkande 
såsom livestreamad konst och kultur, resfria, digitala möten och inte 
minst distansundervisning.  Ett bra komplement som sannolikt är här 
för att stanna. Vi ser också många goda exempel på handlingskraft 
hos personalen och att man ställer upp där man gör mest nytta.  I 
ljuset av pandemin ser också detta nummer av Stadsporten lite 
annorlunda ut där vi vill spegla hela stadens arbete med fokus på att 
lindra effekterna av covid-19. 

Vi är drygt femtusen medarbetare som varje dag gör skillnad för 
de som bor och verkar i Trollhättan. Jag vill tacka alla fantastiska 
medarbetare för att ni gör ert yttersta för att allt ska fungera och jag 
vet att ni arbetar hårt för att få nya lösningar på plats, inte minst i de 
verksamheter som är påverkade allra mest av själva pandemin. 

Varmaste omtanke om er alla

Ulrika Strandroth Frid
Stadsdirektör

Allt annat än vanligt  
och mitt varmaste TACK!
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– Jag gillar mitt jobb och tycker att jag har 
ett bra arbete, säger hon, men medger; 
– Det är jättetufft just nu. Ett tufft arbete 
som har blivit mycket tuffare.

Helene beskriver en arbetsplats där 
många är sjukskrivna. En helg för inte länge- 
sedan, på avdelningen där hon normalt ar-
betar tillsammans med åtta andra, var hon 
den enda ordinarie anställda som inte var 
sjuk. Vikarier är också rädda för att bli sjuka 
och åker hem. Förståeligt, enligt Helene.

– Men, du kan inte gå till jobbet och vara 
rädd för att bli smittad – du kan inte göra 
ditt jobb under dessa omständigheter.

ATT GÖRA ETT BRA JOBB ÄVEN 
UNDER SVÅRA OMSTÄNDIGHETER 
Helene och hennes kollegor använder den 
statligt godkända skyddsutrustningen, följer 
strikt de normala hygienprotokollen liksom 
de nya och ständigt uppdaterade riktlinjer-
na. Allt detta, i kombination med att vara 
kort bemannade, gör att även den enklaste 
uppgift tar längre tid att genomföra. 
– Det tar också längre tid att göra saker, 
även med skyddsutrustningen är man trött 
och sliten. Och att vara i så nära kontakt 
med döden ger sin egen typ av stress.

Trots dessa hinder känner hon dock att 
Trollhättans Stad gör ett bra jobb med att 
hantera denna svåra period.

– Sammanhållningen på mitt jobb är faktiskt 
mycket, mycket bättre nu – vi ställer upp för 
varandra och fokuserar på krisen, inte på 
småtjafs.

Hon talar också mycket om den utbild-
ning hon fått och hur den hjälpt till under 
dessa oroliga tider. 
– Det här är speciella omständigheter, så 
naturligtvis behöver vi speciell information. 
Utbildningen vi fått har hjälpt mycket. Det vi 
gör måste vara intuitivt.

Helene säger att det värsta är att inte 
veta hur eller när detta kommer att sluta. 
– Jag hoppas verkligen att vi snart kan testa 
alla. Kunskap är nyckeln till att göra vårt 
jobb på bästa sätt. 

Tufft inom vården -

Under Covid-19-krisen är 
fokus för Helene och hennes 
kollegor att göra ett bra jobb 
trots tuffa omständigheter.
TEXT: BUDDY  FOTO: PER IVARSSON

Undersköterskan Helene Hennström är en 
av dessa många hjältar som varje dag 
vägrar att låta Covid-19 få henne på knä. 

MEN SAMMAN- 
HÅLLNINGEN BÄTTRE

3



Lars Nytorpe tar emot ett Covidtest från en 
medarbetare inom omsorgsförvaltningen.

En av de många utmaningar som vårdper-
sonalen står inför är förmågan att kunna 
testas för viruset, att veta om de är säkert 
att gå till jobbet. Med personal som är ut-
nyttjade till gränsen kan även en vardaglig 
uppgift som att leverera och plocka upp 
virustester utgöra ett problem. När Lars 
fick en begäran från Omsorgsförvaltning-
en att leverera och hämta tester, tvekade 
han inte.
- Många som arbetar inom omsorgen har 
mindre symtom, förklarar Lars. Testen 
hjälper människor att kunna känna sig 
säkra på att återvända till jobbet och ger 
en större sinnesro.

ATT GÖRA DET SÄKRARE  
ATT VARA PÅ JOBBET
Även om det faktiska testet kan vara obe-
hagligt - med en lång bomullspinne upp i 
näsan, en ner i halsen och spottande på en 
testremsa, ger resultaten, vanligtvis efter 
en till två dagar, personalen en mycket 
tydligare bild av vem som är säker att vara 
på arbetsplatsen och vem som inte är det. 
Något som gynnar oss alla.

Covidtestet läggs i  en låda som skickas till 
Stockhom för analys.

- Alla är väldigt positiva till testprogram-
met. Och man bör påpeka att vi har väldigt 
bra personal att ha att göra med. Detta har 
fungerat hur bra som helst.

Kunskap är kraftfullt. Särskilt nu.

Samarbete över  
förvaltningsgränser
Lars Nytorpe från Arbetsmarknadsenheten hämtar och  
lämnar egentester hos personalen inom omsorgen. Sedan 
provtagningarna startade har allt fler personer kunnat  
återvända snabbare till sina arbeten.

TEXT: BUDDY  FOTO: PER IVARSSON

NOTISER

PERSONALEN  
RYCKER IN UNDER CORONA
Till vardags jobbar de med andra arbetsuppgif-
ter inom Trollhättans Stad. Men under Corona 
rycker flera av stadens medarbetare in som 
extrapersonal inom omsorgen. Bland annat 
hjälper aktivitetspedagogerna Mikael Hansson 
och Lilian Ottosson till på stadens äldreboen-
den på Humlevägen för att avlasta ordinarie 
personal.

BÖCKER VIA TAKEAWAY
Trollhättans bibliotek har infört en rad nya 
tjänster för att göra det tryggare och enklare 
att låna böcker i dessa tider. Den första bestäl-
laren av take-away-kasse från stadsbiblioteket 
var Bernt som lånade, tackade och gick hem 
med sin bokkasse. 

För att beställa en take away-kasse ringer 
du till Stadsbiblioteket (tel. 0520-49 76 50) och 
beställer de böcker du vill ha. Du kan beställa 
under veckan och hämta kassen i bibliotekets 
entré nästkommande måndag mellan kl.11-12.

BÄNKAR PÅ SÄKERT AVSTÅND
”Corona-bänken” på Strandgatan – med utsikt 
över kanalen – är en påminnelse om att det är 
viktigt att hålla fysiskt avstånd just nu, men 
att det fortfarande går bra att mötas och njuta 
av Trollhättan och de fantastiska miljöer som 
finns här. På corona-bänken sitter man säkert 
–  och på avstånd från varandra.
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Den bästa tiden att  
förbereda sig för en kris är 
innan den händer. 

Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhät-
tans Stad – som tidigare har jobbat med 
pandemiplanering i en annan kommun 
– tycker att staden har gjort det bra i det 
avseendet.
– Vi var ute ganska tidigt. Redan 2009 var 
liknande frågar på tapeten med svininfluen-
san. Då började vi titta på Trollhättans be-
redskap, hur man arbetar med sin krishan-
teringsplan och så vidare. Vi hade därför en 
bra struktur på plats redan 2009 – planering 
utifrån en arbetsfrånvaro på 20 procent- el-
ler kortvarig frånvaro på upp till 40 procent. 
Skillnaden mellan då och nu är att då visste 
vi att ett vaccin var på väg. Utan personal 
kan vi inte göra våra jobb, så att hantera 
frånvaron är vår största utmaning, säger 
Kristina Hedman.

Kristina säger att ha en snabb och korrekt 
information om spridningen och utveckling-
en av sjukdomen har hjälpt hennes kontor 
ordentligt att kunna förbereda och planera.
– Vi har riktlinjer och rekommendationer att 
följa och det är upp till oss att implementera 
dessa på bästa möjliga sätt. En del av vårt 
jobb är att se om de olika avdelningarna 
kan göra vad de behöver och att hjälpa dem 
när de behöver. Vi samordnar till exempel 
leverantörer av skyddsutrustning, håller 
ledningen korrekt informerad och bevakar 
läget.

ATT ALDRIG TAPPA FOKUS
Säkerhetschefens roll täcker många an-
svarsområden. Men sedan mars i år säger 
Kristina att cirka 90 procent av hennes 
jobb har handlat om att hantera följderna 
av Covid-19. Hon är dock snabb med att 
försäkra invånarna att Trollhättans Stad 
är beredda att kunna hantera även andra 
frågor som kan uppstå. 
– Det finns en uthållighet i vår organisation  

samt en dedikerad roll (Tjänsteperson i 
Beredskap) som enbart är inriktad på andra 
frågor än Covid-19, vilket hjälper till i detta 
avseende. 
– Men det är klart att man blir trött på det 
här, fast vi måste hålla i och hålla ut. Vi är en 
organisation med 5 000 anställda – anställ-
da som just nu sliter hårt – och utan vilka vi 
inte skulle fungera alls. Jag vill lyfta fram 
det otroliga jobb som dessa människor gör 
och uttrycka min djupa tacksamhet och 
uppskattning för deras ansträngningar. 

Att förvänta det oväntade

TEXT: BUDDY  FOTO: PER IVARSSON

Säkerhetschef Kristina Hedman 
lyfter personalen i den svåra tid 
som råder.

”Skillnaden mellan 
då och nu är att då 
visste vi att ett  
vaccin var på väg.”
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Det har naturligtvis inneburit många 
utmaningar med att arbeta hemifrån med 
nya rutiner i matsalen och klassrummen 
och en rad andra åtgärder, men hon är stolt 
över hur både hennes personal och hennes 
elever har mött denna nya tillvaro.
– Man hör elever påminna varandra om att 
tvätta händerna, vilket är ett tydligt tecken 
på att budskapet har gått fram! säger Anna 
Malmsköld.

Naturligtvis har andra åtgärder också ge-
nomförts, exempelvis tidsplanerade lunch-
tider i skolbespisningen och elever som äter 
i sina klassrum - allt för att minimera antalet 
människor samlade på ett ställe samtidigt.
– För äldre barn har skrivborden i klassrum-
men flyttats längre bort från varandra och 
för yngre barn strävar vi efter att minska 
storleken på grupperna så långt det är 
möjligt.

POSITIVA BIVERKNINGAR  
FÖR FRAMTIDEN 
Viruset har också resulterat i att ett högre 
antal lärare är frånvarande från arbetet. 
Även här var förberedelser en nyckelfaktor. 
– Vi planerade för eventuella skolstängning-
ar ganska tidigt, förberedde för distans-
undervisning, digitala hjälpmedel och så 
vidare. Vi körde till och med en provdag för 
att se var styrkorna och svagheterna med 
planen låg. Återkopplingen var positiv och 

bevisade att ett sådant tillvägagångssätt 
kan genomföras även för grundskolan vid 
behov.

Anna ser också positiva biverkningar för 
framtiden. Distansinlärning, de olika digitala 
verktygen, videomöten och så vidare. 
– Jag är säker på att vi kommer att utforska 
dessa möjligheter ännu mer i framtiden.

Anna är också snabb med att lyfta fram 
de fantastiska ansträngningarna från sin 
personal under denna krävande tid.
– Man är oerhört imponerad och stolt över 
hur personalen hjälper och stöttar varandra 
och hur de kommer med kloka idéer om hur 
vi kan lösa de problem som uppstår.

Alla

HJÄLPS ÅT
på Stavreskolan

Anna Malmsköld, rektor på 
Stavreskolan, tycker att  
hennes skola har hanterat 
krisen otroligt bra. 

Uppmaningen att tvätta händerna innan 
maten är något som elever på Stavreskolans 
matsal tar på allvar.

Rektorerna på Stavreskolan:  
Anna Malmsköld...

...och Tomas Malmin.
TEXT: BUDDY  FOTO: PER IVARSSON
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Och det är där Kulturströmmar – live-
sändningar med artister från Konsthallen 
i Trollhättan som börjat sändas på Face-
book – kommer in. Kulturströmmar gör det 
möjligt för människor att få sin dos av kultur, 
att titta tillsammans – även om de inte kan 
vara tillsammans rent fysiskt.
– När gränsen på 500 personer kom tvinga-
des vi flytta event. Sedan kom 50-gränsen. 
Så vi tvingades hitta en mer kreativ och 
smart lösning – att visa att kultur är möjligt 
även i kristider, förklarar Karin Stammarnäs.

OCH KULTURSTRÖMMAR FÖDDES. 
– Folk tycker givetvis att det är tråkigt att 
inte kunna samlas som vanligt, ett faktum 

som gör effekterna av Covid-19 väldigt på-
tagliga, men feedback från de som deltagit 
har varit uteslutande positiv, säger Karin, 
som till och med ser möjligheterna till en 
fortsättning när krisen är över:
– Vi kommer säkert att använda det vi 
lärt oss av denna erfarenhet framöver. Vi 
kanske kan kombinera det här med vanliga 
liveframträdanden.

Det viktigaste Karin och de involverade 
konstnärerna saknar är den omedelbara 
feedbacken – applåder. 
– Om man kunde komma på en teknologisk 
innovation som löser det, skulle det vara 
fantastiskt!

”Kultur är  
inget man bara 
stänger av  
i kristider”

GENOMFÖRDA KULTURSTRÖMMAR-PROGRAM

29 april - Jazzkonsert i samarbete med Trollhättans Jazzförening med Anna Lundqvist, 
Fabian Kallerdahl, Olli Rantala och Adam Ross 

13 maj - Poeten Lina Ekdahl och pianisten Anders Teglund, salong med musik och poesi.

27 maj - Att skriva dansen och dansa skriften. Ett genreöverskridande av Författarcen-
trum Väst i Göteborg i samarbete med Danskompaniet Spinn. 

Oavsett om det är i form av musik, dans eller litteratur, påminner 
konsten oss om människans förmåga att skapa och uthärda. 
– Kultur är inte något man bara stänger av i kristider, säger kulturchef 
Karin Stammarnäs.

Lina Ekdahl, poet, Anders Teglund, pianist. 
från Kulturströmmar Trollhättan 13 maj, 
andra delen i programserien. 
FOTO JENNY PERSSON

Karin Stammarnäs.

TEXT: BUDDY 
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BALKONGKONSERTER  
PÅ ÄLDREBOENDEN
Sedan den 1 april råder det besöksförbud 
på Sveriges äldreboenden. Därför blev 
det en extra glad överraskning för boende 
på Humlevägen när dansbandet Scotts 
sångare Henrik Strömberg genomförde 
sex olika spelningar utanför områdets 
äldreboenden.  

SERVICEASSISTENTER
Omsorgsförvaltningen arbetar löpan-
de med introduktioner för att få in 
extrapersonal som kan hjälpa till inom 
omsorgen. På Källstorpsgården jobbar 
bland annat Elin och Helen extra för att 
avlasta ordinarie personal. Till exempel 
med arbetsuppgifter som städ, tvätt och 
förbereda måltider. I hemtjänsten hjälper 
bland annat Rasmus till med att packa 
och köra ut matlådor.

Utvecklingsledarna Moa och Joakim 
inspekterar en leverans av cirka 300 000 
handskar. Vid behov hjälper de även till 
och kör ut skyddsutrustning till enheter. 
Precis som för övriga kommuner i  
Sverige har Trollhättan ett ansträngt 
läge när det kommer till skyddsutrustning. 
Omsorgsförvaltningen arbetar hela tiden 

med inventeringar och beställningar för 
att säkerställa att samtliga enheter har 
tillgång till nödvändig skyddsutrustning. 
Leveranser av skyddsutrustning sker 
löpande och fördelas ut till verksam-
heterna så fort det kommer in nytt. Det 
görs även extrabeställningar centralt för 
att täcka behovet.

CENTRAL SAMORDNING  
AV SKYDDSUTRUSTNING

FÖRETAG LÖSTE  
40 000 PLASTFÖRKLÄDEN
Helena Törneröd, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i Trollhättans Stad, tar 
tacksamt emot den rekordsnabba leve-
ransen av totalt 40 000 plastförkläden 
från Trollhätteföretaget Argynnis Group 
med vd Leif Gustavsson i spetsen. ”Det 
är ett välkommet tillskott, och ett sätt 
för oss att säkra att personalen verkligen 
har skyddsutrustning”, säger Helena 
Törneröd.


