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Närvaro Kommunfullmäktiges sammanträde 20200319 
 

En uppdaterad dagordning för Kommunfullmäktiges sammanträde 20200319 
har skickats ut till er. Presidiet har gått igenom de inkomna ärendena till 
torsdagens sammanträde och utifrån vilka ärenden som kräver ett omedelbart 
beslut uppdaterat ärendelistan (bifogas). 

Med anledning av coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19 har 
Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med partierna i 
Kommunfullmäktige kommit överens om att minska antalet personer till 
kommande sammanträde samt att borgensfred gäller. 

Skydda dig och andra från smittspridning 
Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning av 
coronaviruset som mycket hög. För att vi inte ska bli smittade eller smitta 
varandra måste vi alla ta vårt ansvar: 

- stanna hemma när du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk och 
undvik att träffa andra. 

- var uppmärksam om du har symtom så som hosta, feber, 
andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk 
och/eller illamående 

- tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, ta dig inte i ansiktet 
eller i dina ögon och var noga med att hosta och nysa i armvecket eller 
en pappersnäsduk. 

- om ditt barn är sjukt ska hen stanna hemma. Det gäller även om ditt 
barn har väldigt lindriga symtom som lite snuva eller hosta. Efter att 
barnet har blivit friskt ska hen stanna hemma i ytterligare två dagar. 

Närvaro 
Varje gruppledare uppmanas att samordna så respektive parti endast närvarar 
med ordinarie ledarmöten eller ersättare för dem. 

Socialdemokraterna (23) 
Centerpartiet (5) 
Liberalerna (5) 
Miljöpartiet (3) 
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Moderaterna (15) 
Kristdemokraterna (5) 
Sverigedemokraterna (11) 
Vänsterpartiet (6) 

Totalt: 73 

Bifogat detta brev finns inträdesordning för respektive parti och ledamot. 

Vänligen meddela Kommunfullmäktiges sekreterare vilka från respektive parti 
som kommer närvara eller om det finns frågor. 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
033 - 35 84 29 
carl.morberg@boras.se 

För de ledarmöten och ersättare som inte kan närvara på sammanträdet 
hänvisas till Kommunfullmäktiges webbsändning. 

Allmänhet och media 
Sammanträdet är öppet för allmänheten och media men rekommendationen är 
att följa sammanträdet via webbsändningen istället för att närvara fysiskt på 
plats. 

Deltagande på distans 
Med anledning av ovanstående förväntas Kommunfullmäktige besluta om 
deltagande på distans för kommande möte, ett arbete pågår med att hitta 
tekniska lösningar för detta. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 

Per-Olof Höög 
Ulrik Nilsson 
Anne-Marie Ekström 
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