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Politiker och 730 gymnasieelever ska 
Planera gislaveds framtid

gislaveds kommuns förtroendevalda vill utöka dialogen med kommunens unga invånare för att få 
veta vad ungdomar vill förändra och förbättra i kommunen. därför bjuds 730 gymnasielever från 
gislaveds gymnasium in till ett större möte, ett så kallat ”open space” tisdagen den 16 oktober i 
gisle sportcenter. förutom gymnasieleverna kommer också ett antal av kommunens förtroende-
valda, tjänstemän och lärare att medverka. mötets huvudtema är ”vad vill du ändra på i gislaveds 
kommun?”.

– vi tycker att det är oerhört viktigt att utöka dialogen med kommunens unga invånare. gruppen 
ungdomar är underrepresenterade i den lokala politiken och av erfarenhet vet vi att ungdomar 
tycker att det är svårt att vara med och påverka. därför arrangerar kommunen ett ”open space”, 
säger niclas Palmgren (m) och marie Johansson (s), båda kommunalråd i gislaveds kommun. 

så här går det till
open space är ett fullständigt demokratiskt, öppet och deltagande möte. det är deltagarna själva 
som bestämmer dagordningen utifrån mötets huvudtema. vi börjar 08.30 och slutar 15.30 i gisle 
sportcenter, gislaved. 

Media hälsas välkomna att delta under dagen och möjlighet finns till att prata med såväl deltagarna  
och representanter från gislaveds kommun. 

Datum: tisdagen den 16 oktober
Tid: 08.30-15.30
Plats: Gisle Sportcenter, Gislegatan, Gislaved

en del av koncePt ”medborgardialog”
gislaveds kommun har aktivt börjat arbeta med konceptet medborgardialog från och med hösten 
2011. som styrgrupp för medborgardialogen fungerar demokratiberedningen som består av re-
presentanter från samtliga politiska partier i gislaveds kommunfullmäktige. som 
stöd för beredningens arbete har Ulrika dagård anställts som projektledare. syf-
tet med gislaveds kommuns arbete med medborgardialog är att på olika sätt 
erbjuda kommuninvånarna möjlighet till att utöva inflytande och påverka kom-
munens utveckling. erfarenheterna från demokratiberedningens arbete ska sam-
manställas i en handbok för medborgardialog i gislaveds kommun.

kontaktinformation
vill du veta mer kan du kontakta Ulrika dagård, projektledare medborgardialog i
gislaveds kommun. hon nås på telefon: 0371-811 85.


