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Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Vätgas - grönt och närproducerat

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Vi behöver tankstationer för vätgas i Eksjö kommun. Volvo kommer ställa om till vätgas på sina 
lastbilar och flera andra stora företag är också på gång. Övriga nordiska länder är redan igång. 
Låt Eksjö visa vägen och bygg en tankstation som drivs av vind- eller solkraft.

Lantbruksfordon och andra tyngre maskiner kan inte drivas av el.

Litium är en smutsig process och något som dessutom borde reserveras för läkemedel.

Eksjö ska vara en grön kommun, det här är ett naturligt steg i rätt riktning.

2. Personuppgifter
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Personuppgifter

För- och efternamn 

E-postadress 

Notifieringar 
E-post

Publicera namn

Jag godkänner inte att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering
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Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunikationsavdelningen som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 
0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via 
Höglandsförbundet, e-post . Information om dataskyddsombud@hoglandet.se
dataskyddsombudet finns på .www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen.

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter

mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
http://www.hoglandet.se/
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