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mötet 3 mars 2021 är instättt

snart har ett år gått sedan pandemin covid -19 drabbade oss. Ett märktigt år på
många sätt, som påverkar, både oss som individer, kommun och heta samhättet.
Förutom atlt merarbete som tittkommit med Covid-19 i form av förändrad
resursanvändning, oro, nya arbetssätt och korta hålttider, så btir en det frågor
också dragna på framtiden då osäkerheten är mycket stor.
Trots attt detta har kommunen och vår personal arbetat på och töst de ftesta
uppkomna frågorna på ett bra sätt, vitket givetvis känns tryggt. vår tinje har heta
tiden varit att fötja våra myndigheters råd, rikttinjer och rekommendationer.
När det gätler en fråga som rönt en het del debatt angående möjtigheten att
kunna vaccinera sig i vår kommun, så har vi uppvaktat Region värmtand just med
dessa framstä[ningar. Vi har framfört titt Region Värmtand som har ansvaret för
vaccinationerna, vilka behov som föreligger för våra invånare och att vi har
tämpliga lokaler ex. i Forshaga och Deje. Jag förstår atta de frågor och oro som
föreligger angående avstånd och tittgängtighet för vaccination. lnom kort kommer
sannotikt leveranser av vaccin ha ett större och jämnare ftöde som
förhoppningsvis skapar fler möjtigheter.

vi som arbetar med [oka[ demokrati via

KRPF har fått förändra vårt arbete
radikalt. Vi har dets stättt in ptanerade möten, dels anpassat mötestokater titt
utomhus -allt i syfte att minska riskerna för smitta. Jag tycker vi har skött detta
på ett mycket bra sätt i detta avseende.

Det är inte hett enkelt för oss som sociala personer att anpassa oss titt nya
arbetssätt. Demokrati förutsätter att vi kan sitta ner, få fakta, diskutera och
genom det utveckla våra idäer för att fatta så ktoka bestut som möjtigt. Men med
FHMs rekommendationer och nuvarande osäkerhet så får vi invänta titts det ser

lite bättre ut.
Det planerade mötet den 3 mars är därför tyvärr instättt. Nästa ptanerade möte
är 17 maj 2021. Hur restriktionerna ser ut då går inte att uttala sig om i
dagstäget.

att tacka dig för det engagemang
i Rådet, och att önska dig en riktigt fin vår!
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