Ankomststämpel

MEDBORGARFÖRSLAG

Att lämna personuppgifter på denna blankett betraktas som samtycke till behandling av personuppgifter
enligt personuppgiftlagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. Vill du veta mer om
kommunens personuppgiftshantering, se www.hedemora.se/kommunen/behandling-av-personuppgifter.

Förslagsställare
För- och efternamn

Utdelningsadress

Postnr och Postadress

Telefon (även riktnummer)

Mobilnummer

E-postadress

Förslag till rubrik på medborgarförslaget

Förslaget
Presentera ditt medborgarförslag och motivera varför det ska genomföras. OBS! Medborgarförslaget får endast innehålla (1) ett konkret förslag!

Blanketten skickas till:
E-post:
kommunstyrelsen@hedemora.se, ange i ämnesraden att det är ett Medborgarförslag.
Postadress: Hedemora kommun, Kommunfullmäktige, Box 201, 776 28 Hedemora. Märk kuvertet med
”Medborgarförslag”.

MEDBORGARFÖRSLAG – SÅ GÅR DET TILL
Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Hedemora kommun 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 har behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren, så har kommunfullmäktiges
presidium rätt att avslå medborgarförslaget och förslaget kommer då inte att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Du
. som medborgarförslagsställare kommer att underrättas om det beslutet (1) en vecka innan kommunfullmäktiges
sammanträde.

Vad händer sedan?
Senast (2) två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste ditt medborgarförslag ha inkommit för att det ska kunna
anmälas på sammanträdet. Ditt förslag kommer att anmälas under punkten ”Anmälan av medborgarförslag”. Vid det tillfället
har du möjlighet att få läsa upp ditt medborgarförslag samt svara på eventuella frågor från ledamöterna i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar därefter om de själva vill behandla ditt medborgarförslag eller om de vill remittera ditt
medborgarförslag till någon av kommunens nämnder, för behandling och beslutande.
Medborgarförslaget ska behandlas senast inom ett år från det att förslaget väcktes. När beslut har fattas gällande ditt
medborgarförslag, så får du ett meddelande om beslutet.

