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MEDBORGARFÖRSLAG

Ankomststämpel

Förslagsställare
Namn

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

E-postadress

@

Förslaget
Presentera här kort ditt medborgarförslag

OBS! Medborgarförslaget får endast innehålla (1) ett konkret förslag

Motivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna
genomföras (fortsätt på sidan två om du behöver mer utrymme).

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
När du lämnar ett medborgarförslag kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. Dina personuppgifter behandlas med
den lagliga grunden rättslig förpliktelse i enlighet med Kommunallagen 8 Kap. 1§. Personuppgifter behandlas för att kunna ta upp ditt medborgarförslag i den
politiska processen. På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur personuppgifter behandlas och dina rättigheter. I och med att du skickar in ett
medborgarförslag blir detta allmän handling som lämnas ut på begäran. Medborgarförslag publiceras också på kommunens hemsida.

Namnteckning
Ort och datum

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Namnteckning

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

anpe01 20180604
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MEDBORGARFÖRSLAG – SÅ GÅR DET TILL
Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Nykvarn har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Denna rätt gäller även för
barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

Vad kan medborgarförslaget handla om?
I medborgarförslaget skriver du (1) en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Förslaget kan gälla
allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget ska vara undertecknat med
namn och adress. Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med flera andra personer. Märk kuvertet
“Medborgarförslag”. Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta
del av ditt förslag.
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget får heller inte
handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden. Om
ett i huvudsak likadant förslag redan behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren så ska förslaget avslås.

Vad händer sedan?
Senast (3) tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste ditt medborgarförslag ha inkommit för att det ska kunna
anmälas på sammanträdet. Ditt förslag kommer att anmälas under punkten ”medborgarförslag”. Medborgarförslaget ska
behandlas senast inom ett år från det att förslaget väcktes.

Fortsättning, motivering

Kommunens anteckningar
Anmäls i KF, datum

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besvaras i KF, datum

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Expedierat, datum

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

anpe01 20180604

