
Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Tänk på att skriva din idé eller åtgärd så att den blir ett konkret förslag.
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Medborgarförslag

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Namn

Adress Postnummer och ort

Underskrift

Förslag

Motivering

Underskrift

Maila blanketten till haningekommun@haninge.se alternativt skicka till Haninge kommun,  
Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 Haninge.

Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera medborgarförslag. Vi behandlar dina personuppgifter 
med stöd av grunden uppgifter av allmänt intresse och uppgifterna kommer att bevaras. De personuppgifter om dig som vi 
behandlar är t ex namn, postadress och e-postadress. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. 
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	SkrivUt-Knapp1: 
	Ärende: Vill att kommunen kontaktar fastighetsägaren för Västerhaninge Centrum för att undersöka möjligheterna till att sätta upp övervakningskameror i centrum. 
	Jag_föreslår_att_Haninge_kommun_beslutar: Det sker nästan dagligen rån och misshandelsfall omkring centrum, dessa brott skulle kunna klaras upp betydligt enklare med flera kameror som kan dokumentera vad som sker. Bara det faktum att kamerorna blir flera och finns skulle troligen göra att överfall och annat Skulle minska avsevärt. 
	Namn: 
	Adress: 
	Postnummer_ort: 
	InnevarandeDatum: 2020-10-05



