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§ 91 Dnr KS 2019/000414  

Anmälan av Medborgarförslag - Fortsätt med projektet 
"Lära äldre den nya tekniken" 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att projektet "Lära äldre den nya 
tekniken" ska fortsätta med jämna mellanrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 20 augusti 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.  
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Mörbylånga kommun 

161 Mörbylånga W kommun Medborgarförslag Ink. Z019 -08- Z 0 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter· 
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D nr. 
Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har ran an 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 
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Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

o . '1 J J.' l t V/Jef&t !JV7E L !l~ ?'cOj Et<;T: t...Hte4 ltt-DRE lJ€tv 

N 'Y A· 7 E-~N' t t<..etJ Jl -- IV/ Of3 iL TF-t..e 7=""ov i o al 1Jil71J -

11r.~ v A'N all/ifl/b ? -' To10 rsJirrn t1 E D J JiM Il/l} N El.-ti/IIJ ~~vtt 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras}: 
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.~ag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 
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Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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