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Medborgarförslag
Vill du lämna förslag som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för kan du skriva ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Alla som är folkbokförda i Åmåls kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunen. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Förslagen kan inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd. Förslag får inte vara diskriminerade eller strida mot lag eller författning. Varje förslag får bara handla om 1 ämne. Det är bara tillåtet att lämna 2 förslag per månad och person.
Så här lämnar du ditt förslag
Skriv ut den ifyllda blanketten och signera den. Du kan skicka eller lämna förslaget till: Åmåls kommun Box 62, 662 22 Åmål. Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 26. Medborgarförslag kan skickas via e-post endast om det är ett skannat dokument där underskriften framgår tydligt.
E-post: kommun@amal.se. Om fler än en (1) person lämnar förslaget vänligen använd bilaga för namnunderskrifter. Kontaktuppgifter vid frågor tel.17016, e-post:ida.tornestrand@amal.se
 
 
 
 
Namnförtydligande
 
 
 
Underskrift
 
Beskrivning av förslaget:
 
Förslaget handlar om (ämne):
Behandling av personuppgifterDe personuppgifter du anger på denna blankett behandlas av Åmåls kommun för att administrera medborgarförslaget. Laglig grund enligt GDPR: Rättslig förpliktelse. Handlingarna bevaras. Personuppgifterna delas med berörda verksamheter samt med allmänheten via publicering av möteshandlingar på kommunens webb. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@amal.se (vid frågor), imy@imy.se(vid klagomål).
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