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Namn

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Underskrift
Datum

Namnteckning

Information
Vem kan lämna ett medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Vingåkers kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har
denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar,
sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.
Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?
Du kan skicka eller lämna förslaget till Vingåkers kommun, Kommunledningsförvaltningen, 643 80 Vingåker.
Besöksadress: Kommunhuset, Parkvägen 8, Vingåker. Det går också bra att skicka ditt medborgarförslag med
e-post.
Vad händer sedan med medborgarförslaget?
Ditt medborgarförslag anmäls vid Kommunfullmäktiges sammanträde (det ska ha kommit in senast 12 dagar
före sammanträdet). Sedan skickas förslaget till den nämnd som har hand om sådana frågor som ditt förslag
handlar om. Nämnden utreder och beslutar om förslaget eller skickar tillbaka det till Kommunfullmäktige för
beslut.
Kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut senast inom ett år efter förslaget anmälts vid
Kommunfullmäktiges sammanträde. Du har rätt att yttra dig om ditt medborgarförslag vid sammanträdet när
beslut tas. Information om det kommer separat.
Har du några frågor?
Kontakta gärna kommunledningsförvaltning
kommunstyrelsen@vingaker.se
0151- 191 00

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Förslaget i korthet

Beskriv och motivera ditt förslag

Instruktioner
Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det
kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.
Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får
inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller
socialbidrag.
Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det
• vara skriftligt
• vara försett med namn, adress, e-post och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas av en eller flera kommuninvånare
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
• inte handla om mer än en sak per förslag.
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Personuppgifter som behandlas
-

Adress
Telefonnummer
E-postadress

Ändamålet med behandlingen
Behandling av personuppgifter i syfte att handlägga ärende om medborgarförslag.
Laglig grund för behandlingen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Lagringstid
I enlighet med Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Mottagare av personuppgifter
Vi har fått dina uppgifter från blankett för medborgarförslag. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Vi kan även komma
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Övriga upplysningar
Du når vårt dataskyddsombud på 0157-430045.
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunstyrelsen@vingaker.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

