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PRESSMEDDELANDE

Eda kommuns barn, gamla och de med särskilda 
behov behöver din hjälp!

Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka. Men vi 
behöver planera för långvariga påfrestningar som vi tidigare inte varit 
närheten av. Många vill också efter sin förmåga hjälpa till. Eda 
kommun lanserar idag en e-tjänst där alla får en möjlighet att anmäla 
sitt intresse att bidra.

Under dagen kommer ett informationsbrev att spridas via många olika 
kanaler. Via e-tjänsten på hemsidan kan var och en på ett enkelt sätt ange 
erfarenheter och intressen. Intresseanmälningarna används sedan för att se; 
om, var och när det är möjligt att erbjuda en tjänst där man får arbeta 
tillsammans med vår erfarna personal. 

- Kommunens verksamheter för barn, gamla och de med särskilda behov 
måste fungera även om vi skulle får stora sjukskrivningar bland personalen, 
säger kommunchef Anders Andersson.

- Vi vill nu fånga upp det ökande intresse som finns för att hjälpa till, säger 
kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg och oppositionsledare 
Hans-Peter Jessen. Vi står nu inför en tid av många osäkerheter och vi 
behöver därför planera för många olika alternativ. Ett av dessa är tillgång till 
fler personer som kan bidra i vår viktiga verksamhet.

E-tjänsten och mer information finns på kommunens hemsida www.eda.se 
Den som redan är vikarie kontaktar Bemanningscentral Bildning eller 
Bemanningscentral Vård & Stöd.

- Delar av näringslivet drabbas tyvärr också av Corona. Vi kommer under 
närmsta tiden att kontakta företagen i kommunen för en dialog om hur vi 
eventuellt kan nyttja den personal som riskerar bli övertalig, tillägger 
kommunchef Anders Andersson.
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För mer information kontakta:
Johanna Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon:  070-601 70 37

Anders Andersson, kommunchef
Telefon: 070-302 44 14
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