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§ 92 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 
i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning. 
Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



Medborgarförslag 

om är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 

.!S.Q_r:nffi~lli!l!~~!.W~~~~:.::.:.;;.~-=~ anslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn· 

So \g.. S~h-ter'\S~Y\ 
Telefon: 

Gatuadress: Mobil: 

r~-~\l~ \5 01-o -1C)t t G 35 
Postnummer och ort: E-postadress: 

SG 51 H,"': 
Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

E n ~f f€~ fa r.skol"' 1 ~r ~af"f' Ot~ 
~~t~$ OL~ 1:~lffo.S \Mecl stn"'-
'5oun.l~ och ~v ~~t .. 

TO'V"' 

f~ r ii k\~ re. t- \ta k 

b~v-n, 

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): 

l ,J.a~s"l·~~e.t tl~er -~~~ ~rslt~~"' l f.&.jet.l~"'"Jtk\: 
~f le.n~t ~gr;l ~Ö ~C b-o..~~{am, ~e\1' ~@.J __ b,~ -b ,tS~ 
Oe..-'e. ~ ~~v5 e.,\r\ -t~f·-f pu.V;\-kt ~rir .f~trGi\ct~ted-~-~ 
~\t~ l ~ ~ 1r~~~~"'-) ftir e\-tt l o el<:< o. bro-lA (m>" f å'4--
et- tÄ-t~A t_ r, L L "·l" r~ L l..{ 
'\ \1 \J~' y;' ''" ~c.r.~ v\ lJ~ v~ nar .. 
~ \ \ \I'Y'lÅ ~s VY\~- Ö., \/C.)/' l DÅ VVlcW'- kUK'\ p ro l'YI V"~- 0 c~ 

Slr\~CA *-V\._ \o'~\e:M., 

~Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Blanketten skickas eller faxas till: 

Namnteckning: 
{) ;) l'- G" \A._ 
~D' "'~D~ 

Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71 

Skrtv ut blankattan 
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