MALÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

MEDBORGARFÖRSLAG
Ankomststämpel

Förslagställare
Namn
Gatuadress

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

E-postadress

Förslaget
Presentera här kort ditt medborgarförslag. OBS! Medborgarförslaget får endast innehålla ett (1) 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.

Namnteckning
Ort och datum

Personuppgifter i förslaget behandlas enligt GDPR. Du medger att
infor-mationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av
förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Namnteckning

INFORMATION
Allmänt om medborgarförslag
Ett sätt för medborgare att erbjudas tillfälle att väcka egna frågeställningar är s k medborgarförslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag ökar den enskilde invånarens möjligheter att delta
i den lokala politiska processen. Det kan även bidra till att öka intresset för lokala frågor och lokal demokrati samt medvetandegöra invånarna om hur den politiska processen fungerar.
Medborgarförslag
Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 11 arbetsdagar innan kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Alla, oavsett ålder och nationell tillhörighet, som är folkbokförda i Malå kommun har rätt att lämna in medborgarförslag.
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och
som kommunen är ansvarig för, men inte ärenden som rör myndighetsutövning. Förslagen får
inte vara rasistiska eller odemokratiska.
Ett medborgarförslag får bara beröra ett ämne.
Det ska tydligt framgå vad medborgarförslaget gäller. Förslaget ska undertecknas av en eller
flera kommuninvånare. Om förslaget lämnas av en grupp ska en person utses som företrädare.
Termen medborgarförslag används för att skilja förslagen från enskilda ledamöters motioner.
Denna medborgerliga förslagsrätt gäller inte föreningar, råd eller dylikt utan endast enskilda
medborgare.
Den person som lämnat in ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i ärendet vid de sammanträden som ärendet anmäls i och senare behandlas i.
Vad händer med ditt förslag när det kommit in till kommunen?
Först ska det anmälas i kommunfullmäktige. Vid det tillfälle som förslaget ska anmälas har du
som förslagsställare möjlighet att yttra dig över ditt förslag. Är det en fråga av betydande karaktär för hela kommunen kommer ärendet att avgöras i kommunfullmäktige, i övriga fall fattas beslut i kommunstyrelsen eller den nämnd som rår om frågan. Genom att beslutsmakten är delegerad till kommunstyrelsen och nämnderna blir beslutsgången kortare.
Förslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att förslaget anmälts.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas blir du som lämnat förslaget meddelad om detta. Du har yttranderätt vid det sammanträde som ditt förslag ska behandlas i men
när beslut ska fattas får du inte delta.

