Dnr:_______________
Fylls i av registratorn

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun att komma med förslag på
kommunens verksamheter. Att lämna ett medborgarförslag är din möjlighet att påverka det som händer i din kommun. Mer
information om medborgarförslag finns på kommunens hemsida.
Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare. När du har lämnat in ett
medborgarförslag ska du vara medveten om att ditt namn kommer att publiceras i kallelser och protokoll.
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. När du lämnar in ett
medborgarförslag ska du vara medveten om att ditt namn kommer att publiceras i kallelser och protokoll. Dina personuppgifter
kommer att registreras i kommunens IT-system för att förslaget ska kunna behandlas. Vissa uppgifter kommer att göras
tillgängliga för kommunens systemleverantör för att de ska kunna utföra drift och support. Genom att fylla i dina uppgifter nedan
samtycker du till att kommunen behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag. Behandlingen görs i enlighet med
samtycke. Uppgifterna sparas i 2 år och skickas sedan till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har
om er och även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen.
OBS! Du måste skriva under ditt förslag.

Personuppgifter
Namn

Datum

Adress

Telefon

Postnummer

E-postadress

Ort

Förslag
Presentera kort förslag

Motivering
Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det ska
kunna göras. Använd fler papper om du behöver.

Sökandes underskrift
Namnförtydligande

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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