Göteborgsförslaget

För dig med goda idéer på hur man kan
förbättra vardagslivet i Göteborg.

www.goteborg.se/goteborgsforslaget

Lämna ditt Göteborgsförslag
Går du omkring med en massa idéer om hur vi kan förbättra
vardagslivet i Göteborg? Nu kan du skicka in ditt förslag direkt
på Göteborgs Stads hemsida. Där kan du också läsa, kommentera
och rösta på andras förslag. Om 200 andra tycker som du kommer
förslaget att tas upp för beslut av ansvariga politiker.

Så här gör du för att lämna
ett Göteborgsförslag:

Göteborgsförslagets väg
1. Lämna ditt förslag

1. Gå in på
www.goteborg.se/goteborgsforslaget

Alla som vill får lämna förslag,
även du som bor utanför Göteborg
och är barn eller ungdom. Du kan
få hjälp på medborgarkontoret.

2. Skapa ett konto genom att skriva
in namn, kontaktuppgifter och
e-postadress.

2. Förslaget publiceras

3. Du får ett mejl där du klickar på
bifogad länk.
4. Skriv in ditt förslag i formuläret på
webbsidan. Ditt förslag ska ha en rubrik,
en sammanfattning och en beskrivning
av din idé. Du kan bifoga bilder och
länkar. Förhandsgranska och skicka in.

Du får ett mejl när ditt förslag
har granskats och blivit synligt
på webbsidan.

3. Rösta och kommentera

200

röster
eller fler

5. När ditt förslag publicerats får du
ett mejl.
NEJ

Förslaget går att rösta på under
90 dagar. Det krävs inloggning för
att kunna kommentera och rösta.
Det går bara att rösta en gång på
varje förslag.

JA
4. Politikerna tar beslut

5. Du får veta vad som hänt

När politikerna beslutat om
ditt förslag får du ett mejl med
resultatet. Det publiceras även
på webbsidan.

Vill du veta mer?
www.goteborg.se/goteborgsforslaget
Kontakta oss gärna!
goteborgsforslaget@goteborg.se
Kontaktcenter 031-365 00 00

6. Förslaget sparas

Alla förslag arkiveras läs- och sökbara
på webbsidan, så att alla kan läsa
vilka förslag som har lämnats in och
vad politikerna har svarat.
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Marknadsför ditt förslag
genom att dela det i
sociala medier såsom
Facebook och Twitter.

Göteborgs Stad

Tips!

Om förslaget fått minst 200
röster efter 90 dagar skickas det
till ansvarig nämnd eller styrelse,
som tar upp förslaget till beslut.

