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Yrkande angående – Redovisning av inkomna 
Göteborgsförslag 2020 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att 
säkerställa att samordning och prioritering vid handläggning av inkomna 
Göteborgsförslag stärks. 
 

2. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Yrkandet 
Göteborgsförslaget medverkar till målsättningen att öka göteborgarnas 
möjligheter till delaktighet och inflytande. Alla som är intresserade av Göteborgs 
Stads utveckling får lämna en idé eller ett förslag till stadens politiker. Behovet av 
bättre samordning och prioritering inom staden för att behandla inkomna 
Göteborgsförslag behöver stärkas. Bland annat har handläggningen i stadens 
nämnder och styrelser tagit lång tid. För att säkerställa att förslagen handläggs 
mera effektivt krävs både samordning och prioritering. 
 
Medborgarnas möjlighet att vara delaktiga och ge inflytande rörande stadens 
utveckling är av högsta vikt och handläggningen av förslagen behöver förbättras 
för att stå i relation till detta. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2021-05-11 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.16 
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Redovisning av inkomna Göteborgsförslag 
2020   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Redovisning av inkomna Göteborgsförslag, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Sammanfattning 
Nämnden för konsument- och medborgarservice beslutade 2021-03-24, § 17, att till 
kommunfullmäktige översända en redovisning av inkomna Göteborgsförslag fram till 31 
december 2021. 

Göteborgförslag infördes i januari 2017 som en del i att öka göteborgarnas möjligheter 
till inflytande och delaktighet. Enligt riktlinjerna ligger ansvaret för administrering av 
Göteborgsförslaget på nämnden för konsument- och medborgarservice tillsammans med 
ansvaret att årligen lämna återkoppling över inkomna Göteborgsförslag till 
kommunfullmäktige. 

Av de sammanlagt 895 Göteborgsförslag som blivit publicerade i systemet till och med 
den 31 december 2020 har 178 nått gränsen på 200 underskrifter. Av dessa har 136 
behandlats av kommunens nämnder och styrelser och 35 av dessa beslutades att helt eller 
delvis genomföras. 42 Göteborgsförslag är för närvarande under behandling.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. I det fall ett Göteborgsförslag innebär kostnader för verksamheten hanteras 
dessa inom ramen för ordinarie budgetprocess.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. I det fall ett Göteborgsförslag ska utredas vidare eller genomföras, får 
respektive förslag belysas ut ett ekologiskt perspektiv.  

Bedömning ur social dimension 
Uppföljningen av Göteborgsförslagen visar att det kan utveckla den kommunala 
demokratin, vilket bedöms stärka den sociala hållbarheten. Alla som vill kan lämna 
Göteborgsförslag, även barn och personer som inte är folkbokförda i kommunen. 
Uppföljningen visar dock inte åldern på de som lämnat och röstat på förslag.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-18 
Diarienummer 0615/21 
 

Handläggare  
Helena Österlind 
Telefon:031-368 02 28 
E-post: helena.osterlind@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Nämnden för konsument och medborgarservice handlingar, 2021-03-24, 

§ 17 

2. Rapport över Göteborgsförslag som lämnats 2020-01-01 till 2020-12-31 
och som fortfarande är aktiva 
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Ärendet 
Nämnden för konsument- och medborgarservice beslutade 2021-03-24, § 17, att till 
kommunfullmäktige översända en redovisning av inkomna Göteborgsförslag. Riktlinjerna 
för Göteborgsförslaget gör gällande att en redovisning av aktuella förslag ska lämnas till 
kommunfullmäktige årligen.  

Beskrivning av ärendet 
I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för Göteborgsförslaget. Syftet var att 
utveckla medborgardialogen och ett steg i arbetet att förbättra medborgarnas möjlighet till 
inflytande och delaktighet i kommunen. 

Kommunfullmäktige antog 2020-03-19 § 5 ett reviderade riktlinjer för 
Göteborgsförslaget. Syftet med det reviderade förslaget var att tydliggöra handläggningen 
kring Göteborgsförslag, ansvar och roller för nämnder och styrelser samt vara ett stöd i 
den praktiska hanteringen av inkomna förslag. 

I riktlinjen framgår att nämnden för konsument och medborgarservice ansvarar för att 
årligen till kommunfullmäktige redovisa en uppföljning av Göteborgsförslaget. 
Uppföljningen ska innehålla: 

• statistik över antal lämnade förslag, godkända/ej godkända förslag över 200 
respektive under 200 underskrifter, samt förslagslämnarens kön, ålder och 
boendeområde 

• hur många förslag som beslutats i nämnd eller styrelse samt hur många som ännu inte 
beslutats/besvarats 

• information om vad de Göteborgsförslag som godkänts under året resulterat i 

Om Göteborgsförslaget 
Ett Göteborgsförslag är en idé eller ett förslag från medborgarna till stadens politiker. 
Alla som är intresserade av Göteborgs stads utveckling får lämna e-förslag, oavsett ålder 
och bostadsort. Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar 
kan inte lämna e-förslag. 

Förslaget publiceras på kommunens hemsida där medborgare kan föra dialog och 
eventuellt stödja förslaget genom en digital underskrift. De förslag som inom 90 dagar 
erhåller 200 röster överlämnas till ansvarig nämnd för behandling. 

Antal förslag 
Uppföljningen visar att 895 Göteborgsförslag publicerats i verktyget sedan starten 2017. 
Av dessa 895 förslag har 178 fått över 200 underskrifter. Hittills har 136 av dessa 178 
förslag behandlats av kommunens nämnder och styrelser. I nuläget är 42 
Göteborgsförslag på väg eller håller på att behandlas. 

Under 2020 publicerades totalt 177 Göteborgsförslag. Några av de inlämnade förslagen 
var även under behandling i början av 2021. 

Användare 
Ungefär 44 100 personer har registrerats som användare i systemet och antalet nya 
användare var fler 2020 än under tidigare år. De flesta av dessa har röstat minst en gång 
på ett Göteborgsförslag. Det är fler män än kvinnor som lämnar förslag. En majoritet av 
de inlämnade förslagen kommer från invånare bosatta i Göteborg men det inkommer även 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4) 
   
   

förslag från personer bosatt på annan ort. Uppföljningen visar en spridning av förslag från 
stadens olika delar, men att antalet förslag är högre i vissa delar av staden.  

Uppföljningen saknar redovisning av ålder på de som lämnat in förslag. 
Stadsledningskontoret har efterfrågat komplettering och fått information om att verktyget 
för Göteborgsförslag i dagsläget inte möjliggör för åldersindelad statistik. Förvaltningen 
för konsument och medborgarservice ska undersöka på vilket sätt statistiken kan tas fram 
och avser att inkludera ålder i kommande uppföljningar.  

Resultat av inlämnade förslag 
Uppföljningen visar att majoriteten av inlämnade förslag inte når de 200 röster som krävs 
för att ansvarig nämnd eller styrelse ska behandla förslaget. Av de 178 förslag som hittills 
fått 200 röster är 42 under behandling, varav 30 inväntar beslut från nämnd eller styrelse. 
Sammanlagt har 136 förslag behandlas av nämnd eller styrelse sedan införandet av 
Göteborgsförslag. Av dessa beslutades 35 att genomföras helt eller delvis. Uppföljningen 
visar att förslag som fått avslag i nämnd/styrelse ändå kan påverka nämndens/styrelsens 
fortsätta arbete.  

Övrigt 
Enligt uppföljningen från nämnden för konsument och medborgarservice finns 
fortfarande ett behov av bättre samordning och prioritering inom staden för att behandla 
inkomna Göteborgsförslag. Åtgärder och informationsarbete har vidtagits av 
förvaltningen eftersom handläggningen i stadens nämnder och styrelser ibland har tagit 
alltför lång tid.  

Det är positivt att fler medborgare engagerar sig i Göteborgsförslaget. Det ger också 
politiker och tjänstepersoner inom staden ökad kunskap och förståelse för vad som 
engagerar göteborgarna. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att den redovisning nämnden för konsument- och 
medborgarservice har lämnat i stort uppfyller intentionerna i riktlinjerna för 
Göteborgsförslaget. Redovisningen visar även hur Göteborgsförslaget medverkat till 
målsättningen att öka göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-24 

Redovisning av inkomna Göteborgsförslag 
2020 

§ 17, diarienummer N043-0024/21 
Stefan Lydén informerar nämnden om Göteborgsförslaget, som är till för att den som har 

en idé om hur Göteborg kan utvecklas, ska kunna lämna ett förslag om det till politikerna. 

 

Beslut 
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice antecknar redovisningen av 

inkomna Göteborgsförslag. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunfullmäktige. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20 med bilagan ”Göteborgsförslag som 

lämnats mellan 2020-01-01 – 2020-12-31 och som fortfarande är aktiva” 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Dag för justering 

2021-03-24 

 

Vid protokollet 

Konsument- och medborgarservice 

 
  

Sekreterare 

Irene Gustafsson 

 

 

Ordförande 

Björn Jedvert (L) 

Justerande 

Jesper Berglund (V) 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-24 

 

Konsument- och medborgarservice 
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Redovisning av inkomna Göteborgsförslag  

Förslag till beslut 
I nämnden för konsument- och medborgarservice 

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice antecknar redovisningen av inkomna 

Göteborgsförslag. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Göteborgsförslaget infördes i januari 2017. Dess syfte är att öka göteborgarnas möjligheter till 

delaktighet och inflytande i staden. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för Göteborgsförslaget ska en 

redovisning av inkomna förslag lämnas till kommunfullmäktige varje år. Redovisningen ska bland 

annat innehålla statistik över de förslag som har lämnats in och vad förslagen har resulterat i. 

Den 31 december 2020 hade totalt 895 Göteborgsförslag publicerats i verktyget. Av dessa förslag har 

178 fått 200 eller fler underskrifter, vilket är gränsen för att förslaget ska tas upp i ansvarig nämnd. 

Hittills har 136 av de 178 förslagen behandlats av kommunens nämnder och styrelser. 

Under 2020 publicerades totalt 177 Göteborgsförslag. Några av de inlämnade förslagen var även 

under behandling i början av 2021. 

Bedömning ur ekonomisk och ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Alla som vill kan lämna in ett Göteborgsförslag, förutsatt att förslaget handlar om hur Göteborg 

skulle kunna utvecklas. För att så många som möjligt ska kunna lämna in ett Göteborgsförslag, kan 

förslagslämnare besöka Göteborgs Stads webbplats eller ett av stadens medborgarkontor. Det är svårt 

att bedöma hur hinder av olika slag påverkar personers möjligheter att lämna in förslag via stadens 

webbplats eller på ett medborgarkontor. 

Det finns motsvarigheter till Göteborgsförslaget i ett 50-tal andra kommuner och regioner. I samband 

med att fler kommuner i Sverige inför liknande system, har många av dem ställt frågor till Göteborgs 

Stad om hur Göteborgsförslaget fungerar. 

Bilaga 

1. Göteborgsförslag som lämnats mellan 2020-01-01 – 2020-12-31 och som fortfarande är 

aktiva  

Konsument- och medborgarservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-01-20 

Diarienummer N043-0024/21 

 

Handläggare 

Stefan Lydén 

Telefon: 031-365 09 38 

E-post: stefan.lyden@kom.goteborg.se  
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Ärendet  
Göteborgsförslaget infördes i januari 2017. Dess syfte är att öka göteborgarnas möjligheter till 

delaktighet och inflytande i staden. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för Göteborgsförslaget ska en 

redovisning av inkomna förslag lämnas till kommunfullmäktige varje år. Upprättat tjänsteutlåtande 

och bilaga beskriver i korthet de förslag som kommit in fram till och med 2020-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Om Göteborgsförslaget 

Ett Göteborgsförslag är en idé eller ett förslag som medborgare kan lämna till stadens politiker. När 

en medborgare har lämnat in ett Göteborgsförslag, publiceras det på Göteborgs Stads webbplats. På 

webbplatsen kan sedan andra personer kommentera förslaget och rösta på det. Nämnden för 

konsument- och medborgarservice administrerar och modererar de inlämnade Göteborgsförslagen. 

Modereringen innebär bland annat bedömning av inkomna förslag samt vidarebefordring av de 

Göteborgsförslag som når 200 röster inom tre månader till berörd nämnd/styrelse. Därefter övergår 

ansvaret för hantering av förslaget till respektive mottagare. 

Göteborgsförslaget ett verktyg för demokrati, eftersom det syftar till att förbättra medborgarnas 

möjlighet till inflytande och delaktighet i staden. Förslagen ger politiker och tjänstepersoner inom 

staden ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar göteborgarna. 

Statistisk uppföljning av Göteborgsförslaget 

Sammanlagt har 895 Göteborgsförslag publicerats i verktyget sedan starten 2017. I detta antal ingår 

både förslag som var under fortsatt behandling under 2020 samt arkiverade förslag. Av dessa 895 

förslag, har 178 fått över 200 underskrifter. Hittills har 136 av dessa 178 förslag behandlats av 

kommunens nämnder och styrelser. I nuläget är 42 Göteborgsförslag på väg eller håller på att 

behandlas. 

Under 2020 publicerades totalt 177 Göteborgsförslag. Några av de inlämnade förslagen var även 

under behandling i början av 2021. 

Av de Göteborgsförslag som samlat ihop 200 röster ser den totala statistiken ut enligt följande: 

 Antal 

Förslag med över 200 röster: 178 

Fortfarande under behandling:  42 

Samlar fortfarande röster 12 

Inväntar beslut från nämnd 30 

Behandlade: 136 

Genomförs delvis eller fullt 35 

Genomförs ej 101 

 

I bilaga 1 redovisas de Göteborgsförslag som är aktiva och som lämnats efter förra redovisningen till 

kommunfullmäktige. 
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Vilka har registrerat sig som användare?   

Ungefär 44 100 personer har registrerat en användare i systemet sedan Göteborgsförslaget infördes i 

januari 2017. De flesta av de registrerade användarna har röstat minst en gång på ett 

Göteborgsförslag. 

Ökningen för 2020 vad gäller antalet nya registrerade användare är cirka 10 700 personer. Det är en 

liten ökning i jämförelse med de senaste åren. 

 2018 2019 2020 

Antal nya användare 9 500 8 200 10 700 

Hur många använder Göteborgsförslaget?  

Göteborgsförslaget engagerar många medborgare. Enligt webbstatistiken visades sidan för de 

aktuella Göteborgsförslagen 120 000 gånger under 2020. Antalet sidvisningar är därmed ungefär lika 

många som stadsbibliotekets webbplats, som är en av de 30 mest besökta av kommunens 

webbplatser. Enligt statistiken ökar även antalet användare i samband med att media 

uppmärksammar ett aktuellt Göteborgsförslag.  

Det är positivt att fler medborgare engagerar sig i Göteborgsförslaget. Det ger också politiker och 

tjänstepersoner inom staden ökad kunskap och förståelse för vad som engagerar göteborgarna. Nedan 

visas en bild över de senaste tre årens ökning av registrerade användare i Göteborgsförslaget. 
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Vilka lämnar förslag? 

Vissa målgrupper hittar lättare till Göteborgsförslaget än andra. Enligt statistiken lämnar fler män än 

kvinnor in förslag. Dessutom lämnar män i högre utsträckning än kvinnor fler än ett förslag. Det 

framgår också enligt statistiken att en av tio som lämnar ett Göteborgsförslag bor utanför Göteborg. 

Enligt 2016 års demokratiutredning (Låt fler forma framtiden 2016:5) är det politiska inflytandet 

ojämnt fördelat i Sverige. Utredningen fastslår även att klyftorna mellan de som deltar och inte deltar 

i dialoger och andra demokratiaktiviteter har ökat. Därför är det viktigt att ha förståelse för 

medborgarnas olika förutsättningar att engagera sig i ett digitalt demokrativerktyg såsom 

Göteborgsförslaget. 

Bild 1 visar att det finns en relativt god spridning av förslag över staden. Bild 2 visar att antalet 

förslag är högre i vissa delar av staden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort engagemang under 2020 

Sedan den förra återkopplingen till fullmäktige finns ett par förslag som har samlat in ett mycket 

stort antal röster. Göteborgsförslaget ”Låt oss få behålla skrinnarbanan på Ruddalen”  

samlade in flest röster under året i form av totalt 1048 underskrifter. Göteborgsförslaget ”Mötesplats 

Lillhagen” har hittills fått ihop ungefär 370 underskrifter, trots att röster fortfarande samlas in. 

Sedan januari 2017 och fram till idag har följande Göteborgsförslag fått flest antal röster (förslag i 

kursiv stil har inkommit under 2020): 

1. Utlys klimatnödläge omedelbart! (1410 röster) 

2. Låt oss få behålla skrinnarbanan på Ruddalen (1048 röster) 

3. Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas (1023 röster) 

4. Förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar (835 röster) 

5. Skateboardpark i Majorna (729 röster) 

Genomförda förslag 

Under 2020 genomfördes ett antal Göteborgsförslag. Som exempel finns förslagen vars namn är ”Ett 

lustfyllt Torslanda”, ”Gång- och cykelbana längs Kongahällavägen, Säve-Skra Bro” samt ”Öppen 

förskola för HBTQ-föräldrar”. 

Dessutom kunde en del förslag som inte genomfördes trots allt bidra till debatt och diskussioner. Ett 

sådant exempel är Göteborgsförslag 953, ”Göteborg för kärnvapenförbud”, som kommunstyrelsen 

avslog i februari 2020. Under hösten 2020 tog kommunfullmäktige upp frågan genom en tidigare 

Bild 1 Bild 2
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inlämnad motion vilken fick bifall. Ett förslag om att påverka nya hållplatser på Hisingen har också 

fått bifall. 

Beaktas i den vidare processen 

En hel del Göteborgsförslag beaktas i den vidare processen. Ett exempel på detta är 

Göteborgsförslaget ”Låt oss få behålla skrinnarbanan på Ruddalen” som samlade rekordmånga 

underskrifter under 2020. Tekniskt sett avslogs förslaget med motiveringen att intentionerna som 

rymdes i förslaget togs i beaktande när idrotts- och föreningsförvaltningen genomförde en 

övergripande utredning av idrottsområdet på Ruddalen. Det kan konstateras vara ett pedagogiskt 

dilemma att enkelt förklara för en förslagslämnare hur ett avslag faktiskt kan vara byggt på 

intentionerna i ett förslag. 

Ett annat exempel på ett Göteborgsförslag som har behandlats är ”Göteborgsförslag gällande 

bevarande av Fritidsbanken”. Förslagslämnaren önskade att Göteborgs Stad skulle ta ansvar för den 

Fritidsbank som finns på Frölunda torg samt att staden skulle starta fler fritidsbanker. 

Stadsdelsförvaltningen för Askim-Frölunda-Högsbo bedömde att stöd var relevant och skulle under 

fjärde kvartalet 2020 informera och om möjligt involvera idrotts- och föreningsförvaltningen, 

kommande fyra nya socialförvaltningar samt andra berörda fackförvaltningar i syfte att se över 

möjliga samarbeten så att denna typ av verksamhet ska kunna erbjudas invånarna på sikt. 

Avslag 

En del förslag avslogs. Ett exempel på ett sådant förslag är Göteborgsförslaget ”Bygg en cykel- och 

gångbro på de gamla grundfundamenten”. Förslaget fick avslag eftersom trafiknämnden beslutade att 

inte bereda förslaget vidare. Även Göteborgsförslaget ”Göteborgs Internationella is-festival” avslogs 

av Göteborg & Co med hänvisning till att Göteborgs vintrar ofta innefattar regn och milt väder. 

Levande diskussioner är viktigt för demokratin 

Göteborgsförslaget liknar i mångt och mycket den idé som 2014 års demokratiutredning lämnade om 

folkmotioner som ett sätt att öka förtroendet för demokratin hos enskilda medborgare och stimulera 

till engagemang och debatt. 

Det stora antalet Göteborgsförslag och det genomslag som vissa av dessa kontinuerligt får i media 

kan tyda på att den lokala demokratin håller på att vitaliseras. Förvaltningen för konsument- och 

medborgarservice har sedan 2016 lämnat ett särskilt uppdrag till SOM-institutet att mäta vad 

göteborgarna tycker om sitt deltagande och inflytande i staden. Frågorna spänner över ett brett fält, 

såsom trygghet, demokrati och lokala förslag och går ut till 5 000 slumpmässigt utvalda göteborgare. 

Av SOM-undersökningen framgår att medborgarna upplever att de har större möjligheter att påverka 

politiska beslut idag än innan Göteborgsförslaget fanns.  

Förändringen beror på ett antal orsaker, varav potentiella valårseffekter är en. Närvaron av ett digitalt 

system för medborgardeltagande där stadens förtroendevalda medverkar ska sannolikt inte 

underskattas i sammanhanget. 
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Behov av bättre samordning mellan nämnder 

Förvaltningen för konsument- och medborgarservice kan se att det behövs en bättre samordning och 

prioritering inom staden för att behandla inkomna Göteborgsförslag. Åtgärder och 

informationsarbete har vidtagits eftersom handläggningen i stadens nämnder och styrelser ibland har 

tagit alltför lång tid. Som exempel kan nämnas att ett antal förslag som registrerats före 2018 

fortfarande väntar på beslut/återkoppling. 

Staden behöver även fortsättningsvis bli bättre på att återkoppla på ett snabbt och begripligt sätt samt 

prioritera handläggningen av Göteborgsförslag. Under 2020 tog antog kommunfullmäktige ett 

förslag till riktlinjer (2020-03-19 § 5 ”Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget”) som 

nämnden föreslog. I riktlinjerna tydliggörs vikten av samarbete över facknämnder och värdet av en 

begriplig återkoppling tillbaka till förslagslämnare och andra. Förvaltningen har under 2020 påbörjat 

ett arbete för att ta tag i detta. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen för konsument- och medborgarservice bedömer att Göteborgsförslaget är ett 

betydelsefullt bidrag till den lokala demokratin i Göteborgs Stad. Det finns fortsatta utmaningar vad 

gäller samarbete mellan stadens nämnder och sättet som återkoppling sker på, men på det stora hela 

verkar verktyget fungera bra och utgör numera en självklar del i att öka göteborgarnas möjligheter 

till delaktighet och inflytande. 

 

 

 

Lotta Sjöberg 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karim Zendegani 

 

Verksamhetschef demokrativerksamheten 
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Göteborgsförslag som lämnats 2020-01-01–2020-12-31 
och som fortfarande är aktiva 
  

Rubrik Förslaget lämnas till Status 

Allmänna cykeltvättstationer Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Badhus på Skeppsbron Älvstranden Samlar underskrifter 

BASTU Härlanda tjärn.  Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Belysning hundrastgården Högsbohöjd Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Bevara förskolorna i Väster Förskoleförvaltningen Samlar underskrifter 

Billigare parkering i centrala Göteborg. Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Boulebana i Påvelund Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Brunnsparken  Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Bygg Bad vid Röda sten Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Bygg ett utegym på gräsmattan vid 
Mossebergsskolan! 

Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Bygg ut Färjtrafiken mellan Hisingen och 
Majorna. 

Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Farthinder och gångväg till 
Fruktlunden/äpplet! 

Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Fotboll i Gårdsten Idrotts- och föreningsnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Fräscht vatten till alla elever i skolan Grundskoleförvaltningen Samlar underskrifter 

Fyrverkerier, dags att stopp dem för 
privatpersoner. 

Kommunstyrelsen Samlar underskrifter 

Färjelägen Trafiknämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Förbjud lastbilar genom Olofstorp!  Trafiknämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Ge slöjd och green woodwork en permanent 
plats på Kviberg 

Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 

Grillplats i Lilla Änggården Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Gör Linnégatan cykelvänlig Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Hundrastgård Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Hundrastgård Annedal Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Hundrastgård nära Tuve Centrum  Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Hundrastgård/Hundrastgårdar 
Sannegårdshamnen/Eriksberg 

Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Julgranar på Olskrokstorget och i 
Gubberoparken 

Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Mötesplats Lillhagsparken Idrotts- och föreningsnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Ny hundrastgård i Johanneberg Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Ny idrottsanläggning  Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 

Pensionärsrabatt/kort på Västtrafik istället för 
Seniorkort 

Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Plaskdammen Biskopsgården 
Långströmsparken  

Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Riktlinjer för arrendekostnaden för 
golfklubbarna i Göteborg 

Fastighetsnämnden Samlar underskrifter 

Rädda Emigranternas Hus - viktig svensk 
historia! 

Kulturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 
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Skapa EN organisation med totalansvar för 
stadsrenhållningen 

Kommunstyrelsen Inväntar beslut från 
nämnd 

Skapa ett Västsvenskt Industrihistoriskt 
Center i Göteborg 

Kulturnämnden Samlar underskrifter 

Skateboardpark i Majorna! Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Skatepark samt lekplats i Björlanda Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Skatås/Delsjöområdet - alla friluftsområden. Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Skidbacke av schaktmassorna från västlänken Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Starta fler skolor Grundskoleförvaltningen Samlar underskrifter 

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare Förskoleförvaltningen Inväntar beslut från 
nämnd 

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare Förskoleförvaltningen Samlar underskrifter 

Street- och skatepark  Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Styr & Ställ till Angered! Trafiknämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Supercykelväg på Norra Älvstranden Trafiknämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Sven Wollters plats Kulturnämnden Samlar underskrifter 

Sveriges coolaste skatepark, Golden sk8! Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Upprustning av basketplan i Utby Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Utbyggnad/flyttning utav Högsbo 
återvinningscentral 

Kretslopps- och vattennämnden Samlar underskrifter 

Utegym i Billdal Park- och naturnämnden Inväntar beslut från 
nämnd 

Utveckla Högsbo stadsdelspark, gör plats för 
850 elever 

Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Vinterbastu vid  Bergsjöbadet Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Översyn av säkerheten gång/cykelbana 
Sandarna-Kungssten 

Trafiknämnden Inväntar beslut från 
nämnd 
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