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Sammanfattning – Telefonmöte med anledning av coronaviruset
23 mars.
Norrtälje kommun hade bjudit in representanter från kommunens skärgårdsrespektive landsbygdsråd för utbyte av information och åtgärdsförslag.
27 personer deltog varav 9 personer från skärgårdsrådet, 15 personer från
landsbygdsrådet samt 3 tjänstepersoner från kommunen.
Följande mötesordning hade upprättats:
1. Mötet öppnas, introduktion och anvisningar. Samtalsledare Anders Olander.
2. Upprop
3. Information från kommunen.
4. Frågor och lägesrapporter. Detta görs en och en enligt lista, i följande
turordning;
1- Ö-representanter, 2- Bygderepresentanter, 3-Föreningsrepresentanter i
skärgårdsrådet 4- Föreningsrepresentanter i landsbygdsrådet. 5Förtroendevalda.
Referat:

Information från kommunen
Genomgång av de åtgärder och stöd som beslutats. Ett exempel är Norrtälje
kommuns stödpaket till lokalt näringsliv för att möjliggöra förstärkt likviditet genom
bland annat förlängda betaltider. Detta finns att läsa om på hemsidan. Det har
även lanserats ett stödpaket för kulturell verksamhet.
Kommunen startar nu upp en digital plattform med domänen Norrtäljehjälper.se –
för stöd under coronakrisen. Detta för att matcha invånares behov av hjälp i
vardagen med civilsamhällets organisationer och frivilliga krafters möjligheter att
bidra under den pågående coronakrisen.
Äldre invånare och andra grupper som av olika skäl uppmanas isolera sig för att
skydda sig från smitta kan komma att behöva extra stöd den kommande tiden.
Det handlar om individer som inte själva uppsöker eller ingår i ordinarie omsorg
eller sjukvård, men som i spåren av coronasmittan behöver hjälp i vardagen.
Exempelvis med inköp, leverans av mat eller stöd i kontakten med myndigheter.
Därför tar Norrtälje kommun nu initiativ till en ny plattform där invånares behov i
vardagen ska kunna förmedlas till civilsamhällesorganisationer som kan hjälpa till
med lösningar. Tanken är inte att frivilliga insatser ska ersätta den kommunala
servicen, utan att komplettera den.
Målet är att detta ska vara igång i slutet av denna vecka (vecka 13).
Mer information om detta finns på kommunens hemsida eller på
norrtäljehjälper.se.
Om det blir stängning av skolor och förskolor är det meningen att fritidsplatser ska
ordnas i så stor utsträckning som möjligt. På kommunens hemsida finns det nu
en länk avseende anmälan om behov av barnomsorg.
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Räddningschef Magnus Wallin redogjorde för hur kommunen har organiserat sig
med bl.a. en strategisk styrgrupp som leds av kommunstyrelsens ordförande. Det
har även skapats en operativ samordningsgrupp som leds av räddningschefen
och där även externa aktörer som t.ex. polisen ingår. Det förekommer även ett
omfattande regionalt samarbete inom många områden
Kommunstyrelsens arbetsutskott är nu krisledningsnämnd.
Förutom dessa styrgrupper har det även bildats en rad olika grupper som jobbar
strategiskt och praktiskt för att underlätta och stödja.
Exempel på grupper är:
- Samordning, kommunikation
- Pandemi, kontinuitetsplanering
- Bemanningssamordning
- Risk för sociala konsekvenser
- Näringsliv
- Frivillighetssamordning med stöd av civilsamhället
Kommunens äldreombudsman Madeleine Rietschel redogjorde specifikt för
insatser för äldre, som i dessa sammanhang har definierats som särskilt utsatt
riskgrupp.
Kommunen kommer att gå ut med ett nyhetsbrev och skärgårds- och
landsbygdsråden kan vara en god hjälp för att säkerställa en så god spridning
som möjligt. Viktigt att alla hjälps åt med informationsspridning.
Som ett ytterligare komplement till all information om detta som finns på
kommunens hemsida kommer det även att annonseras i Norrtelje tidning..
Även anhöriga är en viktig målgrupp för information.
Frågor och lägesrapporter
Från skärgårdsrådets ö-representanter:
Några större olägenheter förekommer inte. En tydlig effekt är dock att
fritidshusbefolkningen ökat betydligt. En fråga väcktes om det finns möjligheter att
t.ex. via båt besöka öar och utföra tester till misstänkta fall och riskgrupper,
Från landsbygdsrådets bygderepresentanter:
Att fritiidshusbefolkningen har ökat, märks tydligt även på landsbygd och i
kustområden. Handlare men även hantverkare har därmed i många fall fått ett
ökat tryck ,inte minst dagligvaruaffärer som har e-handel (Väddö).
Bland deltagarna fanns även representanter från Roslagsmentorerna, Totalt finns
det 17 mentorer i denna förening som är beredda att ge råd och stöd till
företagare. Mer information om vad Roslagsmentorerna kan göra finns på deras
hemsida roslagsmentorerna.se.
Ett genomgående problem är att det på många platser saknas ett robust och
snabbt bredband vilket försvårar möjligheten att ta del av information men som
också försvårar för t.ex. hemmaarbete. Då många saknar internet är det viktigt att
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man även tänker in brevutskick till prioriterade grupper för att nå ut med
information.
Liksom i skärgården finns det många goda exempel på hur man i bygderna går
ihop och hjälps åt med bland annat informationsspridning och att bistå personer
som är bundna till sin bostad med handling och annat. Exempelvi så bildas det
hjälpservice via facebook och frivilliga kör ut mat ( Blidö). Det ställdes även frågor
kring möjligheterna för enskilda personer att hjälpa till utan organisatorisk
hemvist.
En problematik som synliggjordes är att föreningslivet står inför många olika slags
utmaningar. Våren är den tid då man har årsmöten t.ex. och det efterlystes råd
information och tips kring alternativ såsom digitala lösningar.
En tydlig iakttagelse är att näringsidkare inom hantverk och entreprenad än så
länge inte är drabbade utan istället andra branscher.
I det sammanhanget ställdes frågor om möjligheterna till stöd till mindre företag
och enmansbolag. Är det något mer som kommunen kan göra att hjälpa till?
Från skärgårdsrådets föreningsrepresentanter
Skärgårdshandlarna ser en markant uppgång vilket gjort att betydligt större
beställningar av varor har behövts göras. En annan effekt av den ökade
befolkningen som SIKO lyfte var behovet av att Vaxholmsbolaget är mer aktiva
kring förhållningsregler och annat nu när passagerartalen ökat.
Liksom på övrig landsbygd ligger föreningslivet nere och många sociala
sammanhang är borta vilket kan ge negativa konsekvenser.
Från landsbygdsrådets förenings- och organisationsrepresentanter:
Ungdomsrådet har uppfattningen att distansundervisningen för gymnasieskolan
fungerar väl.
För jordbrukssektorn är det positivt att kommunen skall titta på olika lösningar för
att säkra barnomsorgen. Snart är det vårsådd förutom vikten av att djurhållningen
inte äventyras. Bristen på väl fungerande bredband har negativ inverkan, inte
minst för kommunens gröna näring.
Idrotten och alla dess föreningar är hårt drabbade. Många evenemang,
tillställningar och matcher har ställts in vilket gett stora intäktsbortfall. Man
välkomnar det statliga stödpaketet på 500 mkr som man kan få information om på
riksidrottsförbundets hemsida. Det lokala aktivitetsstödet kommer ej heller att
minska.
Från hembygdsrörelsen ställdes frågan kring hur evenemangsstödet, som Kultur
och fritid har, kommer att påverkas. Hembygdsgårdarna, museerna liksom
bygdegårdarna har inga aktiviteter och därmed inga intäkter, endast utgifter.
Angående digitala mötesverktyg så erbjöd sig Linda Wrangell Sjögren att bistå
kring råd och tips kring verktyget Teams som idrottsförbundet använder med
positiva erfarenheter. Ett särskilt utskick kring detta kommer att göras till rådens
medlemmar.
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Från förtroendevalda
Välkomnar och är stolta över den initiativkraft som finns på landsbygden och i
skärgården. Sedan kan man tillägga att denna kris ytterligare bekräftar hur viktigt
tillgång till ett snabbt och säkert bredband är för dess invånare samt även för
skolorna och dess möjligheter till att t.ex. bedriva distansundervisning.
Vikten av att det säkerställs barnomsorg till t.ex. de gröna näringarna är också
något att tänka på.
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