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Kommunstyrelsen

Lämna ett e-förslag
Alla som är folkbokförda i Sundbyberg kan lämna e-förslag till staden. I denna blankett fyller du i dina
kontaktuppgifter så att staden kan kontakta dig gällande handläggning av ditt förslag. Du behöver också ange
ditt personnummer så att staden kan bekräfta att du är folkbokförd i kommunen. Till denna blankett måste ditt
förslag biläggas.
Behandling av ditt förslag
Om staden bedömer att ditt förslag uppfyller kraven kommer det att publiceras i stadens e-tjänst för röstning
under 60 dagar. Du kommer att få ett meddelande från staden om att förslaget är publicerat så att du kan
bilda opinion för ditt förslag. Om det efter de 60 dagarna har fått 100 eller fler röster påbörjar staden
förberedelserna inför beslut. Då får du också ett meddelande om vilka de förberedelserna är. När
kommunfullmäktige har fattat beslutet får du ett meddelande om detta.
Om ditt förslag av någon anledning inte bedöms uppfylla kraven kommer staden att avsluta handläggningen av
det. Detta gäller också om förslaget har fått färre än 100 röster under omröstningen. Då får du ett meddelande
om detta istället.
Om ditt förslag mer har karaktär av en fråga, synpunkt eller felanmälan kommer det att skickas till den
verksamhet i staden som det avser. Då kommer du att få ett svar från den verksamheten istället.
Vilka krav gäller för e-förslag?
Ett e-förslag behöver uppfylla vissa krav för att det ska kunna hanteras inom staden. Om förslaget hänvisar
andra dokument och filer ska dessa finnas med i förslaget (biläggas). Förslag publiceras inte som ett e-förslag
för röstning:
•
om förslaget avser något som inte gäller stadens verksamhet
•
om staden behandlar eller har behandlat ett liknande förslag under de senaste tolv månaderna
•
om förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
•
om förslaget rör enskilda individer eller ärenden, exempelvis bygglov eller bistånd (så kallad
myndighetsutövning)
•
om förslaget liknar en ansökan i någon form
•
om förslaget har mer karaktär av en fråga, synpunkt eller felanmälan
•
om förslaget avser flera olika ämnen/områden och delförslag som inte har ett uppenbart samband
•
om det baseras på (hyper)länkar till dokument eller filer

Kontaktuppgifter
Namn

Personnr

E-postadress

Telefon
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Bostadsadress, postnummer och ort

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att kunna behandla ditt e-förslag Staden kommer att
spara dina uppgifter så länge ditt ärende behandlas. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd.
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