
 

 

  

Utdrag ur 
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KS § 79 Dnr 0032/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM STÖRRE ELEVSKÅP PÅ ÄLVÅKRA-
SKOLAN 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag om större elevskåp på Älvåkraskolan överlämnas till 

budgetberedningen för vidare beredning. Medborgarförslaget anses därmed 

vara besvarat. 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Olivia Sandberg, Olivia Hamsch och Caroline Bengtsson har lämnat in ett 

medborgarförslag om större elevskåp på Älvåkraskolan, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2013, § 3, att ärendet över-

lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 maj 

2013. 

_____ 

 

Elever i åk 6 på Älvåkraskolan har inkommit med ett medborgarförslag om 

inköp av nya och större elevskåp till Älvåkraskolan. De skåp skolan har nu 

är inte optimala. De är för små och eleverna rymmer, framförallt under 

vintertid, inte både sina kläder och sina böcker. Då ekonomiska medel 

saknas för detta inom Älvåkraskolans budgetram har eleverna vänt sig till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslag att investera i nya elevskåp under en treårsperiod. Detta innebära 

en kostnad på ca 350 tkr första året för nya skåp till blivande åk 6 och åk 7. 

Därefter investeras i nya elevskåp för de blivande åk 6 kommande två år, 

en kostnad på 175 tkr per år. Total kostnad under treårsperioden beräknas 

bli ca 700 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2013, § 3. 

 

Förslag till beslut 

Bifall till elevernas förslag att investera i större elevskåp på Älvåkraskolan.  

 

Investera i nya elevskåp under en treårsperiod. 350 tkr år ett, 175 tkr år två 

och tre totalt en kostnad av 700 tkr. Ärendet hänskjuts till budgetbered-

ningen för vidare handläggning.  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden föreslår att ärendet ska utredas ytterligare och överlämnas till 

budgetberedningen för vidare beredning. Därmed anses medborgarförslaget 

vara besvarat. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-

styrelsen bifaller förslaget. 

_____ 
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