Viktig information!
Nedan följer information angående möjligheten till att delta på distans vid utbildningsnämndens
sammanträden. Notera att samma yttranderätt och möjlighet att delta i beslutsfattandet finns som
om du närvarar fysiskt. Obs! Detta gäller givet att Kommunfullmäktige fattar detta beslut under sitt
sammanträde den 11 maj. Om de inte gör det kommer ni ändå ges möjlighet att delta på distans med
då utan beslutanderätt.
Du kommer kunna delta i mötet via Teams och Plenum, mer information om detta finner du i denna
länk https://www.norrtalje.se/distansmote
För att möjliggöra detta så kommer jag behöva få in uppgifter från er och behöver svar senast
måndagen den 11/5 kl 10. Ni som är gruppledare får hjälpa till att ha kontakt med era partikamrater.
1. Det är absolut viktigt att jag får följande information, vilka som kommer att:
 närvara fysiskt
 närvara på distans
 vilka som är i behov av ett headset
2. Ni måste även ha tillgång till det lösenord ni har fått gällande er epost @norrtalje.se. Om ni inte
har ett sådant så kontakta mig omgående. Jag kommer inte ha möjlighet att göra detta under
sammanträdet.
3. IT-avdelningen har försett samtliga Ipads med Teams appen, om ni inte har den, starta först om
paddan, finns den fortfarande inte så kan ni kontakta IT-avdelningen på
itservicedesk@norrtalje.se eller via telefon 0176-74646.
4. Under tisdagen den 12 maj kommer jag att genomföra tester för att se om systemet funkar med
alla som har anmält att de önskar delta digitalt. Jag kontaktar er en och en med mer detaljer om
vilken tid testet ska ske, men om du har ett specifikt önskemål om tidpunkt så meddela mig
gärna innan. Du får då lösenord av mig för att komma in i följande länk
http://plenum.norrtalje.se/sv-se/Account/LogOn

Det är en del att göra och det kommer vara mycket teknik inblandat, men så länge vi hjälps åt så ska
det inte vara några problem. Hör gärna av er till mig om ni har några frågor angående detta.

