
Social- och myndighetsnämnden informerar med anledning av Corona-viruset 

 

Känner Du dig orolig eller rädd hemma? 

Många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. 

Om du som barn känner dig otrygg eller rädd hemma prata med en vuxen du litar på. Det kan 

vara en lärare, kuratorn på skolan eller en kompis förälder. Berätta hur du mår och hur du har 

det. 

Kurator, skolsköterska och skolpsykolog finns på skolan, det är bara ringa, sms:a eller maila. 

Det finns även mycket stöd att få via nätet som exempelvis Bris , Koll på soc , och 

Maskrosbarn . 

Du kan även vända dig till socialtjänstens helhetsteam för råd och stöd. Dem når du på 

telefonnummer: 072-532 43 63 eller 070-568 95 33. 

Du kan även kontakta Socialtjänstens mottagningstelefon på telefonnummer: 076-603 55 62.  

 

Är du orolig för hur ett barn eller ungdom har det hemma? 

Fler barn än vanligt är hemma just nu då många skolor har distansundervisning och 

fritidsaktiviteter ställs in. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som har det 

jobbigt hemma. Att skolor och andra fritidsaktiviteter begränsas gör att även möten med 

viktiga vuxna blir allt färre. 

Vi uppmanar dig som vuxen att höra av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de 

har det hemma. Din kontakt med ett barn kan göra otroligt stor skillnad. 

Du kan även vända dig till socialtjänstens Helhetsteam för råd och stöd. Du når dem på 

telefonnummer: 072-532 43 63 eller 070-568 95 33. 

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och 

socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du 

misstänker eller känner oro för barnet.  Socialtjänstens mottagningstelefon är 076-603 55 62.  

 

Besök på våra särskilda boenden 

Den 1 oktober hävs besöksförbud på Särskilt boende vilket är mycket positivt men också en 

risk som vi nogsamt måste beakta för att skydda våra riskgrupper samt för att förhindra 

smittspridning.  

https://www.mjolby.se/33206.html
https://www.bris.se/
https://kollpasoc.se/
https://maskrosbarn.org/
https://www.mjolby.se/36067.html
https://www.mjolby.se/36067.html
https://www.bris.se/
https://kollpasoc.se/
https://maskrosbarn.org/


Med stöd av folkhälsomyndighetens rekommendationer för besök på Särskilda boende 

under Covid -19 har Boxholms kommun arbetat fram rutiner för hur besök ska genomföras 

på ett säkert sätt.  

Du som anhörig kommer att erbjudas besök i ett besöksrum eller anvisad besöksplats där 

man möjliggör en god hygien, möjlighet till att hålla avstånd och distans samt kunna undvika 

möte med andra personer som bor på samma boende. 

Du kommer att kunna boka tid för besök och personal kommer då att ta med din anhörig till 

besöksplatsen och hämta dig på anvisad plats. Vid besöket kommer det vara möjligt att ta 

emot maximalt två besökare per gång och detta för att undvika trängsel och kunna 

säkerställa att avstånd hålls. 

Vi tillhandahåller handsprit och möjlighet att tvätta händerna innan och efter besök. Vi 

kommer att följa utarbetade rutiner för städning innan och efter besök.  

Om du har symtom på Covid -19 ska du stanna hemma och detta gäller även om symtomen 

är lindriga.  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta : Kerstin Säberg Enhetschef särskilt 

boende telefonnummer 070-225 79 86, epost:: kerstin.saberg@boxholm.se  

Rör dina frågor LSS, vänligen kontakta Helena Berminge, enhetschef, på telefonnummer 073-

342 22 22, epost: helena.berminge@boxholm.se. Eller Patrik Lindgren, enhetschef, på 

telefonnummer 076-109 37 24, epost: patrik.lindgren@boxholm.se.  

 

Daglig verksamhet 

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så har vi under en period haft våra dagliga 

verksamheter stängda för att skydda de personer som deltar i dessa verksamheter från smitta. 

Daglig verksamhet har sedan en tid tillbaka återupptagits i anpassad form där man kan 

upprätthålla avstånd, minimera kontakter och arbeta med basala hygienrutiner. 

 

Har du problem med din ekonomi och kan vara i behov av ekonomiskt bistånd under 

tiden Corona hindrar dig från dina inkomster? 

Om du har en låg inkomst och inte något sparat kan du få ekonomiskt bistånd.  

Information finns i Information om ekonomist bistånd och om du vill ansöka ska du använda 

Ansökan. När du samlat alla dokument ska dessa läggas i den svara brevlådan utanför 

ingången till socialkontoret. 

Om du har frågor eller vill veta mer kontakta socialtjänstens mottagningstelefon 076-603 55 

62 mellan 9.30-11.30 samt 13.00- 14.30.  

mailto:kerstin.saberg@boxholm.se
mailto:helena.berminge@boxholm.se
mailto:patrik.lindgren@boxholm.se
https://www.boxholm.se/download/18.74a8b4c1170b06b45db53e41/1583766365342/Information%20om%20ekonomiskt%20bist%C3%A5nd_20200309.pdf
https://www.boxholm.se/download/18.5877d0cf1714e46c43f69bdb/1586929120380/Ny%20ans%C3%B6kan_20200415.docx


 

Du kan även ta kontakt med kommunens skuld- och budgetrådgivare för planering av din 

ekonomi. Dessa finns på telefon 0142-859 95 

 

Utsätts Du för våld eller påverkas Du av missbruk? 

På grund av coronaviruset tar mycket i samhället paus. Det gör inte våldet. Just nu tvingas 

många dessutom att tillbringa mer tid i hemmet. 

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Om du har en relation med en person 

som använder, eller har använt våld, kan du få hjälp. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller 

sexuellt. Du som är utsatt har rätt till information, skydd och stöd och bli bemött med respekt 

och empati. Om du har barn har även barnen rätt till stöd. 

Är du utsatt för våld eller känner du någon som lever i en våldsam relation eller påverkas av 

ett missbruk kan du kontakta oss för råd och stöd. 

Du når Helhetsteamet på telefonnummer: 072-532 43 63 eller 070-568 95 33. Du kan även 

kontakta socialsekreterare på mottagets telefonnummer: 076-603 55 62. Du kan vara anonym. 

I akuta situationer ring 112. 

 

Äldre personer rekommenderas att begränsa sina fysiska kontakter 

Det pågår en spridning av coronaviruset i samhället. Genom att ta hand om oss själva skyddar 

vi även andra. Här följer några råd till dig som är över 70 år: 

 Begränsa nära kontakter med andra. 

 Undvik platser med många människor. 

 Håll kontakten med nära och kära via telefon. 

 Promenera gärna utomhus, men inte i grupp. 

 Be om hjälp med att handla mat. 

Vi uppmanar dig som anhörig att håll kontakt över telefon och ring gärna varje dag, istället 

för någon gång i veckan. Använd gärna FaceTime, Skype eller liknande om du kan. Skratta 

ihop. Hjälp till med ärenden, handla mat och ställ utanför dörren.  

Du kan ta kontakt med växeln på Boxholms kommun 0142-89500 om du behöver hjälp att 

handla så kan de förmedla kontakt till personer som kan vara behjälpliga med detta.  
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