Göteborgsförslaget

Onko sinulla
parempi
ehdotus?
Göteborgsförslaget
Sinulle, jolla on hyviä ideoita, joilla
voimme parantaa arkipäivän elämää
Göteborgissa.

www.goteborg.se/goteborgsforslaget

Tee göteborg-ehdotuksesi
(Göteborgsförslag)
Onko sinulla joukko ideoita, joilla voimme parantaa arkipäivän elämää Göteborgissa?
Nyt voit lähettää ehdotuksesi suoraan Göteborgin kaupungin kotisivulta. Kotisivulta
voit lukea myös muiden ehdotuksia, kommentoida ja äänestää niitä. Jos 200 henkilöä
on samaa mieltä kanssasi, ehdotus otetaan esille ja viedään asiasta vastuussa olevien
poliitikkojen päätettäväksi.

Näin teet Göteborgehdotuksen
(Göteborgsförslag):

Göteborg-ehdotuksen tie
(Göteborgsförslag)
1. Tee ehdotuksesi

Kaikki halukkaat voivat tehdä
ehdotuksia. Myös sinä, joka asut
Göteborgin ulkopuolella ja olet
lapsi tai nuori. Voit saada apua
kansalaistoimistosta.

1. Siirry nettisivulle
www.goteborg.se/goteborgsforslaget
HUOM! Nettisivu on vain ruotsiksi ja
myös ehdotuksesi tulee olla ruotsiksi.
Voit saada apua kansalaistoimistosta.

2. Ehdotus julkaistaan

2. Luo tili kirjoittamalla nimi, yhteystiedot
ja s-postiosoite.

Saat s-postiviestin, kun ehdotuksesi on tarkistettu ja julkaistu
nettisivulla.

3. Saat s-postiviestin. Napsauta siinä
olevaa linkkiä.
4. Kirjoita ehdotuksesi nettisivulla olevaan
kaavakkeeseen. Ehdotuksessasi täytyy
olla otsikko, tiivistelmä ja kuvaus ideastasi. Voit liittää mukaan kuvia ja linkkejä.
Tarkista ja lähetä.
5. Kun ehdotuksesi on julkaistu, saat
s-postiviestin.

3. Äänestä ja kommentoi

200

tai
enemmän
ääniä

NEJ

Ehdotuksesta voi äänestää 90 päivän
kuluessa. Ehdotuksen kommentoiminen ja ehdotuksesta äänestäminen
edellyttää sisäänkirjautumista nettisivulle. Jokaista ehdotusta voi äänestää
vain yhden kerran.
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4. Poliitikot päättävät

Markkinoi ehdotustasi
jakamalla se sosiaalisessa
mediassa kuten
Facebookissa ja
Twitterissä.

Haluatko lisätietoa göteborg-ehdotuksesta
(Göteborgsförslaget)?
www.goteborg.se/goteborgsforslaget
(nettisivu on ainoastaan ruotsiksi)
Ota yhteyttä meihin!
goteborgsforslaget@goteborg.se
Yhteyskeskus 031-365 00 00

5. Saat tietää mitä
on tapahtunut

Kun poliitikot ovat päättäneet
ehdotuksestasi, saat s-postiviestin tuloksesta. Se julkaistaan
myös nettisivulla.

6. Ehdotus tallennetaan

Kaikki ehdotukset arkistoidaan nettisivulle, josta ne ovat hakutoiminnolla
löydettävissä. Näin kaikki voivat lukea
mitä ehdotuksia on tehty ja miten
poliitikot ovat niihin vastanneet.
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Vihje!

Jos ehdotus on saanut vähintään
200 ääntä, se lähetetään 90 päivän
jälkeen siitä vastuussa olevalle
lautakunnalle tai hallitukselle, joka
päättää ehdotuksesta.

