NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Med ett tillitsbaserat
förhållningssätt tar
vi oss igenom
coronakrisen
Inför påskhelgen skrev jag och
kommunalråd Johanna Odö ett
brev på kommunens hemsida om
Corona/Covid-19 om hur tillvaron plötsligt förändrats. För en del
av er läsare är situationen mera
dramatisk än för andra. Företag
har det tufft, medarbetare permitteras eller varslas. Det sociala livet
har också förändrats på påtagliga
sätt. Min mamma fyllde nyligen 80
år och det kalas som vi och hon
hade sett fram mot med barn och
barnbarn blev inte som det var
tänkt. Vi hade ett mindre kalas
men via Skype, så det blev ett digitalt firande med tårta och lite sång
men utan fysiskt kontakt.
Norbergs kommuns krisledningsgrupp verkar i en miljö och i ett
sammanhang där läget hela tiden
förändras. Gruppen arbetar för att
upprätthålla det kommunala uppdraget med all den bredd som
denna innebär samtidigt som krisledningen har med ett virus att
göra.
Vi fångar in fakta och råd genom
spaning och dialog med kollegor i
andra kommuner, samarbete med
Region Västmanland och Länsstyrelsen samt nationella myndigheter. Vi planerar och agerar för att
stödja företag samtidigt som företag också hjälper kommunen med
materiel som det är en global brist

på. Vår främsta utmaning med
pandemin är att den kommunala
organisationen i grunden inte är
rustad för att bedriva avancerad
vård. Trots detta ser jag medarbetare och chefer som gör sitt
yttersta för att hantera omständigheterna. Ni välfärdsmedarbetare gör stordåd!
Då pressläggningstiden på Norbergsbladet är relativt lång är det
svårt att i detta forum skriva något dagsaktuellt om Covid-19.
Den kommunala organisationen
prövas just nu på många sätt men
alla är vi påverkade: invånare,
handel, företag, föreningar samt
civila samhället. Ideella krafter
som stödjer är välkomna, det kan
vara att hjälpa någon invånare
med att handla, ringa ett extra
samtal för att bryta social isolering, stödja genom att handla lokalt eller genom att ta hand om
grannens husdjur.
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oss igenom detta ultramaratonlopp. Även om det i skrivande
stund är en besvärlig tid med påfrestningar kommer det också
ljusare tider framöver.

Hannu Högberg
Kommunchef

Jag upplever stora mängder
energi, det finns en fantastisk
kreativitet i Norberg. Den
svenska modellen har varit att
inte stänga ned helt, att affärer är
igång, att skolverksamhet bedrivs
samt att vi kan konsumera som
är en grund för jobb och arbetstillfällen. Det är ett tillitsbaserat
förhållningssätt på nationell nivå
som ger oss frihetsgrader i jämförelse med flera andra länders strategier men ställer också mycket
höga krav på vårt omdöme samt
solidaritet.
Genom att följa grundläggande
råd om trygghetsavstånd och hygien kommer vi tillsammans ta
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Informationslinjen guidar dig
rätt
Det finns mycket information kring
coronaviruset som kommer från
myndigheterna, regionen och
kommunen. Om du har frågor men inte
vet vart du ska vända dig för svar kan du
ringa informationslinjen. De som svarar
kan exempelvis guida dig till rätt person
inom kommunen eller till någon av våra
myndigheter för att du ska hitta den
information du efterfrågar.
Telefonen vänder sig till dig som vill ha information
och inte hittar den på egen hand. Du som ringer ska
få information om vilket stöd som finns och hur du
hittar rätt och de som svarar har möjlighet att fånga
upp vilket behov av stöd som efterfrågas.
Du blir uppringd om vi inte kan svara på frågan
direkt. Det är främst frågor som rör kommunen
men det finns även möjlighet att bli hänvisad till
andra myndigheter.
Vi för statistik över antalet samtal samt vilken
information som efterfrågas. Du får vara anonym.
Informationslinjen är öppen för samtal helgfria
måndagar och torsdagar.

Kontaktuppgifter
Måndagar och torsdagar
Klockan 13.00-15.00
Telefon: 0223-290 82

Polisinformation april
Det är en fin morgon när jag sitter och
skriver. Skönt när solen och värmen så
smått börjar väcka naturen. Det är också
skönt med något som är normalt denna tid
som annars känns så främmande för oss
alla.
Även om det är en tuff tid vi lever i just nu, med
begränsade möjligheter att kunna träffas som vi är vana
vid. När alla gemensamma aktiviteter är inställda på
obestämd tid finns ändå ljusglimtar i tillvaron. Aldrig
har väl så många aktiverat sig ute, på olika sätt under
många av dygnets timmar, som nu. Det innebär inte
minst att vi får mycket frisk luft, men även en
möjlighet att samtala med vänner och bekanta, utan att
behöva känna oro. Men jag undrar hur många som
funderat över att ni också bidrar på annat sätt genom
att ni tar den dagliga promenaden. Med polisiära ögon
ser jag hur ni alla är med och förebygger brott genom
att ni rör er på olika platser vid olika tidpunkter. Jag är
övertygad om att ni skulle reagera om det händer något
efter vägen som normalt sett inte brukar inträffa.
Statistiken talar sitt tydliga språk: mängdbrottsligheten
minskar i hela vårt land. Det är självklart mycket
positivt att exempelvis misshandelsfallen blir färre. När
krogarna inte längre håller öppet på samma sätt som
vanligt minskar antalet gäster och med det även
alkoholintag och anledningar till att bråk uppstår. Det
finns tyvärr anledning att misstänka att andra brott
begås i stället, som exempelvis våld i nära relation. Det
är sedan tidigare ett brott med stort mörkertal. När
många tvingas att hålla sig hemma gör att risken är stor
för att fler far illa.
Genom att kontakta socialtjänsten och berätta om din
oro gällande någon som du tror far illa kan du göra
skillnad. Kom ihåg att du endast uttrycker din oro, det
är socialtjänsten och polisen som utreder vad som
hänt.
Jag önskar er alla en så fin vår som bara är möjligt!

Coronaviruset (covid-19)
Norbergs kommun följer utvecklingen av
coronaviruset (covid-19). Du hittar aktuell
information på vår hemsida och i våra
sociala kanaler. Vi följer myndigheternas
rekommendationer med anledning av
detta.
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