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Lägesbild Covid-19 samt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete
Detta dokument ersätter den information som tjänstepersoner på kommunen, förtroendevalda
samt polisen hade tänkt informera om på trygghetsrådet den 12 maj som tyvärr fick ställas in.

Covid-19
Just nu arbetar alla förvaltningar med att förbereda och hålla igång verksamheten utifrån de
förutsättningar som gäller med anledning av coronaviruset.
Hallstahammars kommuns ansvar är att:
•
•
•

så långt det är möjligt upprätthålla ordinarie verksamheter
se till att samhällsviktig verksamhet fungerar även om många medarbetare blir sjuka
sprida samhällsviktig information till alla våra invånare

Krisledningsorganisationen
I mitten av mars aktiverade kommunchef Carin Becker-Åström kommunens krisledningsorganisation (stab), där samtliga förvaltningschefer samt vissa andra nyckelfunktioner ingår.
Till krisledningsstabens stöd finns en arbetsgrupp som leds av kommunens säkerhetssamordnare. Stabens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv,
samordna verksamheten samt snabbt kunna agera på situationer som kan uppkomma vid
extraordinära händelser.
Det politiska arbetet för våra förtroendevalda fortsätter i oförändrad nämndorganisation. Man
väljer dock lokaler där ledamöterna kan sitta mer utspridda. Man ser helst att enbart ordinarie
ledamöter deltar, och att ersättarna endast går in om ordinarie är frånvarande.
Kommunfullmäktige har under de senaste tillfällena ställts in, men inför KF i maj försöker man
hitta en lösning. Löpande hålls kommunstyrelse och nämnder informerade om läget.
Samtliga förvaltningar har arbetat fram personalförsörjningsplaner utifrån svårare
samhällsstörning. Detta för att säkerställa att det finns personal inom våra samhällsviktiga
verksamheter som måste vara igång.
Kommunen samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Det ska poängteras
att Hallstahammars kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Sedan mitten av mars har vi fått ställa om viss verksamhet för att kunna hantera effekterna och
konsekvenserna av covid-19. Ett exempel är de veckovisa mötena mellan kommunpolis och
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socialtjänst som tillfälligt pausades och hanterades via telefon istället. Dessa fysiska möten har
man dock återupptagit från och med sista veckan i april.
Vår inställning till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är att det ska
fortsätta i oförminskad styrka – om än inte ännu mer just nu – för att skapa trygghet och
stabilitet i vår kommun.
Våra samverkansträffar har därför fortsatt i vanlig ordning och vi har följt brottsutvecklingen
nogsamt. Vi hade ett möte i den strategiskt brottsförebyggande gruppen i början av april där
representanter från samtliga kommunens förvaltningar, det kommunala bostadsbolaget, polisen,
Securitas och handelssamordnare träffades där vi utifrån den gemensamma lägesbilden kom
fram till vad vi behöver göra på kort och långt sikt kopplat till konsekvenserna av covid-19.
•
•
•

På kort sikt testar vi ett nytt digitalt system där vi bättre kan samverka operativt, så vi
kan följa till exempel skadegörelsen som ökade under en viss tid.
Vi följer också utvecklingen av brott i nära relation, missbruk, polarisering, samt
hedersrelaterade brott i större utsträckning
Vi har förberett oss, både i länet och på kommunnivå, då vi ser en ökad risk för psykisk
ohälsa. Ett konkret exempel är att socialtjänsten startat en telefonstödlinje för barn och
ungdomar.

I övrigt, som ni kanske följt i media, har den anmälda brottsligheten gått ner.
Kommunen har fortsatt sin planering tillsammans med ”Vi i Hallsta” gällande ordningsvakterna. Vakterna började arbeta under valborgshelgen och fortsätter långt in i augusti. I början
av maj träffas alla som arbetar operativt under sommaren; barn- och ungdomscoacher, fritidsledare, medarbetare på tekniska förvaltningen med jouransvar, ordningsvakter, Securitas och
polis, för att diskutera och planera för hur vi i samverkan med varandra kan förebygga brott
under våren och sommaren.
Högsta ledningen på kommunen och polisen träffas i mitten av maj för att följa upp det
medborgarlöfte som tagits fram och se över handlingsplanen som är planerad för året.
Som vi skrev i tidigare e-post utskick – hör av dig om du har frågor, tankar och idéer. Nu
får vi hjälpas åt för en trygg och säker kommun!

Med vänliga hälsningar
Catarina Petterson, ordförande trygghetsrådet
Carin Becker-Åström, kommunchef
Lina Marklund, säkerhetssamordnare
Per Ersgård, kommunpolis
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