På uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande skickas nedan till samtliga ledamöter och ersättare
i Kommunfullmäktige:

Hej!
Många har säkert undrar hur det blir med KF i dessa Corona tider.
Vi kommer att genomföra det men har vidtagit vissa försiktighetsåtgärder enligt nedan:
Placering längre isär
Minimera sammanträdestiden
Säkerställt att vi är ensamma i konferensavdelningen med gott om toaletter och utrymme
osv.
Vi har diskuterat detta noga i presidiet och med kommunledning.
Jag vill också att ni vidtar de åtgärder ni kan i alla partier:
Åk inte dit om du är sjuk (givetvis), kalla in ersättare.
Ta inte i hand och kramas inte när vi ses eller går ifrån mötet.
Har du ett kritiskt jobb i sjukvården avseende Corona? fundera på om du ska gå och kalla in
ersättare om du avstår.
Är du i direkt riskgrupp bedöm själv och kalla in ersättare om du är orolig.
Se till att ni inte har extra många ersättare på plats under mötet, på så vis minimeras även
antal deltagare mötet.
-

Men säkerställ såklart att ni vet vilka som kommer och inte idag och meddela Ann-Sofi e
Norberg det så vi vet och blir beslutsmässiga.

Jag kommer be om att få lägga in ett extra ärende på agendan gällande förberedelser för att kunna
ha sammanträden på distans i framtiden ifall Corona eller annat gör att vi behöver det.
Detta kan komma att användas redan i april. Detta beslut måste tas nu i
kommunfullmäktige om det ska kunna verkställas.
Jag kommer också be oss justera i dagordningen så de viktigaste besluten som måste tas nu
hamnar överst.
Sedan ber jag er alla att hålla era inlägg väldigt korta! Gruppledarna får i uppdrag att prata med
sitt parti om detta.
Jag kommer sätta en tidsgräns på mötet till Max 2h enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Då möten över det innebär större risk. Hinner vi ej alla punkter på
den tiden så får resterande ärenden bordläggas. De som vill ha fika så finns det efter
mötet.
Vi är kommunens högsta beslutande organ och dessa måste fungera även i Corona tider men
vi ska inte utsätta oss för onödig risk.
Ta hand om varandra och glöm inte tvätta händerna ofta och nysa i armvecket :-) vi ses på
onsdag!
Mvh Annalena Levin
--------------------------Med vänlig hälsning
Ann-Sofie Norberg
Kommunsekreterare

