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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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Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag):
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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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~Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Namnteckning:
Ort och datum:
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Blanketten skickas eller faxas till:
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71
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