Dnr ………

Medborgarförslag
Till:
Rättviks kommun
Kommunledningskontoret
795 80 Rättvik
Datum:
Från:
Namn
Postadress

Post nr

Telefonnummer

Mobilnummer

Ort

Förslaget, (en kort beskrivning).

Motivering, (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att

förslaget ska genomföras och hur det ska kunna ske. Räcker inte utrymmet till kan du bifoga fortsättningen på ett vanligt papper).

Härmed godkänner jag att Rättviks kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta
för att jag och andra intressenter ska kunna följa mitt ärende, samt för att jag ska kunna inbjudas som
förslagsställare till sammanträdestillfället där mitt förslag tas upp. Jag godkänner även att ärendet
publiceras på kommunens webbplats.

……………………………………………………
Underskrift

2010-11-30/webbredaktionen

Medborgarförslag – ytterligare ett sätt att påverka.
Du som är folkbokförd i Rättviks kommun kan lämna egna förslag till
kommunfullmäktige (medborgarförslag).
Det innebär att även barn, ungdomar och personer som saknar rösträtt får lämna in
förslag.
Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller komma med idéer som rör någon
eller några av kommunens verksamheter.
Du kanske också har idéer kring samhällsplanering, trafikfrågor, boende mm.


Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.



Förslaget lämnas in till: Kommunledningskontoret, kansliet, Vasagatan1 eller skickas
till: Rättviks kommun, Kommunledningskontoret, 795 80 Rättvik. Märk kuvertet
"Medborgarförslag".



Förslaget ska ha kommit in till kansliet senast sju (7) dagar före ett
kommunfullmäktigesammanträde för att anmälas på sammanträdet. Förslag kan
även lämnas in vid ett kommunfullmäktigesammanträde, då anmäls det på nästa
sammanträde.



Medborgarförslag som kommit in till kansliet blir en allmän handling och blir
offentligt om det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Förslagen presenteras
på kommunens webbplats.



Förslag som har att göra med myndighetsutövning mot enskild kan inte behandlas, till
exempel socialbidrag och bygglov.



Förslaget får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd, strider
mot lag eller annan författning.



Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne. Du kan givetvis lämna in flera
förslag.



Kommunfullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller nämnd att besluta om
medborgarförslaget.



När ett medborgarförslag ska upp till beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd underrättas den som lämnat in förslaget. Du har då möjlighet att vara
med och själv presentera förslaget. Fullmäktiges, styrelsens eller nämndens ledamöter
kan även vilja ställa frågor till dig om förslaget.



Är ni flera personer som skrivit förslaget får endast en av er yttra er på sammanträdet.



Inom ett år från det att förslaget anmälts, ska kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller nämnd fatta beslut om förslaget. Då blir det klart om det blir ja eller nej till ditt
förslag.



Den som lämnat in ett medborgarförslag får en kopia av kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens eller nämndens beslut hemskickat till sig.

