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Trygghetsråd
Datum och tid:
Plats:
Deltagare:

2020-12-09 klockan 17.30-19.00
Digitalt via Teams
Förtroendevalda: Catarina Pettersson, kommunalråd (S)
Tjänstepersoner kommunen: Carin Becker Åström, kommunchef, Lina
Marklund, säkerhetssamordnare, Anne Alamaa, samordnare
Polisen: Per Ersgård, kommunpolis
Fyra stycken invånarrepresentanter

Inledning

Catarina hälsar alla välkomna och förra mötets anteckningar
godkänns och läggs till handlingarna.

Lägesbild
Hösten/vintern

Läget i Hallstahammar är lugnt och inga otrygga platser finns
inrapporterade för tillfället.
Kommunen har prioriterat trygghetsfrågorna under pågående
pandemi. Samverkan i länet har varit tätare under året, med fokus på
barn och unga. Flera samverkansgrupper har startat upp, bland annat
jobbar öppenvården mer tätt med vårdcentralen, för att hjälpa vuxna
som har missbruksproblematik.
Pandemin har ställt krav på att hitta nya arbetssätt när man inte får
ses fysiskt. Tekniken har hjälpt till att bibehålla servicenivån
eftersom man kunnat ha avstämningsmöten digitalt. Exempelvis har
ungdomscoacherna anpassat sitt arbetssätt, då de inte fått röra sig lika
fritt på skolorna som innan.
Gruppen som arbetar med brottsförebyggande åtgärder arbetar mer
strukturerar för att tidigt fånga upp avvikelser så att åtgärder snabbt
kan sättas in.
Nattvandrarna har pausat sina vandringar.
Fritidsgårdarna håller öppet, med corona-anpassningar, under jul och
nyår.
Rådsmedlemmarna har inget att tillägga när det kommer till
lägesbilden.
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Trygga platser

En miss i kalenderbokningen gör att samhällsbyggnadschef Anna
Windahl inte deltar på dagens möte. Vi kan bjuda in henne till nästa
möte.
Projektet Trygga platser, tillsammans med Vinnova pågår mellan år
2020–2022 och ska utmynna i en trygghetsanalys över
centrumområdet. Kommunen har en förhoppning om att projektet
kommer att ge oss viktiga verktyg till att skapa trygga platser på flera
områden i kommunen.
I november hade man ett uppstarsmöte och efter det skickades en
enkät ut till 60 personer. Svarsfrekvensen var för låg för att fånga in
helhetsbilden. För att få fram en större bild letar man nu efter
intervjukandidater. Utifrån materialet ska man ta fram en
handlingsplan för hur centrumområdet ska utvecklas. Tanken var att
man under uppstartsmötet tillsammans skulle ha gjort en
platsvandring, men på grund av coronasituationen får varje enskild
göra vandringen på egen hand.
Catarina berättar att kommunen håller på att fram en
attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun. Det är många
aktörer med för att tillsammans ta fram det ”där” som är vår
kommuns själ. Precis som Vinnovas projekt trygga plaster också vill.
Det är viktigt att väva ihop alla olika projekt för att de kan dra nytta
av varandra.

Covid

Fråga från rådsmedlem:
Hur påverkas barnens och elevernas trygghet när det blir bortfall av
personal och att man på vissa ställen inte skolar in nya vikarier.
Svar: Många verksamheter arbetar hårt för att få vardagen att
fungera. Tuffast har varsamheterna skola, särskola, förskola. LSS: en
och äldreomsorgen. Varje dag arbetar man med personalplanering för
att kunna bibehålla servicenivån. Att ta in vikarier i den här
ansträngda situationen kan vara en stor utmaning för många
verksamheter. I vissa fall kan det vara mer krävande att ta in en ny i
gruppen, än att täcka upp för varandra. Det finns många saker att ta
hänsyn till för att det ska bli bra för alla parter. Det är viktigt att
vikarierna får en bra introduktion och ett bra bemötande.
Förvaltningarna arbetar utifrån fler scenarier och det finns en
beredskap på hur de ska agera utifrån dem. Under våren gjordes en
kartläggning vilka personer från andra verksamheter skulle kunna gå
in och jobba i nödläge. Till exempel utbildade undersköterskor som
idag arbetar med helt andra uppgifter. Om vi skulle hamna i en
extrem situation med massivt personalbortfall eller liknande, så har
kommunen stöd av smittskydd Västmanland och Länsstyrelsen i
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Forts. Covid

Västmanland. De hjälper kommunen att ta beslut utifrån den situation
som råder lokalt.
Kommunpolisen patrullerar ute på samhället och tycker att invånarna
tänker till när det kommer till att hålla avstånd till varandra.
Rådsmedlemmarna upplever att det i stort sett fungerar bra med
restriktionerna ute i samhället.
En önskan som kom upp är att kommunicera att covid-19 inte bara
drabbar riskgrupper hårt. Lyfta personliga erfarenheter för att öppna
ögonen på många.
Kan kommunen informera gode män om vikten av att se till att
brukarna har det bra i sina hem. Kanske poängtera hur viktig det är
att höra av sig någon extra gång till de som är isolerade och
ensamma.
Kommunen har skrivit ett brev riktad till seniorer, där det finns
kontaktuppgifter till kommunen, stödlinjen med mera.

Övrigt

Facebook gruppen - Vad händer i Hallsta? Skrev om en olycka som
inträffade utanför Lindbo- och Parkskolan förra veckan.
Hur har kommunen arbetat för att förbättra trafiksituationen?
Det svar som kan ges på mötet är att tekniska förvaltningen har fått
ärendet och arbetar med att hitta en lösning.
Kommunpolisen Per Ersgård poängterar vikten av att anmäla sådan
här incidenter till polisen, så att de kan agera och göra
förbättringsåtgärder.
Ett förslag som kom fram var att sätta upp den digitala
hastighetsmätare som kommunen köpt in.

Nästa möte

Onsdag 10 mars 2021, klockan 17.30-19.30 digitalt

Vid tangenterna
Anne Alamaa,
samordnare
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