Medborgarförslag
Förslagsställare
Namn

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Förslaget, (kan gälla allt som rör kommunens verksamheter eller det som kommunen är ansvarig för).

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 fortsätta på baksidan av
blanketten).

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i Rättviks kommuns verksamhetssystem enligt EU:s Dataskyddsförordning. Jag godkänner att mina uppgifter publiceras på kommunens webbplats. Mina uppgifter kan komma att
lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. Vid frågor om hur Rättviks kommun behandlar mina personuppgifter
kan jag kontakta kommunens dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-70 000.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

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 skickas till: kommun@rattvik.se
eller:
Rättviks kommun
Kommunledningskontoret,
795 80 Rättvik.
Märk kuvertet "Medborgarförslag".

•

Förslaget ska ha inkommit till kansliet senast nio (9) dagar före det
kommunfullmäktigesammanträde som förslaget önskas tas emot på.

•

Medborgarförslag som inkommit till kansliet blir en allmän offentlig handling om
förslaget 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 fler
förslag.

•

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

•

När medborgarförslaget ska beslutas underrättas den som lämnat in förslaget. Du har
då möjlighet att vara med och själv presentera förslaget. Beslutorganets 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 väcktes i kommunfullmäktige, ska beslut ha fattats.

