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GYMNASIEELEVERS FÖRSLAG HAR LETT TILL POLITISKA
BESLUT
Gislaves kommuns förtroendevalda vill utöka dialogen med kommunens unga invånare för att få veta vad
ungdomar vill förändra och förbättra i kommunen. Därför ordnades den 16 oktober 2012 ett stormöte,
ett så kallat Open Space. Då träffades cirka 650 gymnasieelever, förtroendevalda och tjänstemän från
Gislaveds kommun, samt gymnasielärare från Gislaveds gymnasium under en hel dag i Gisle Sportcenter.
Alla som ville hade möjlighet att lämna idéer och förslag på vad man ville ändra på i Gislaveds kommun.
Över 65 förslag och idéer lämnades av gymnasieleverna under dagen.
Alla förslag har lästs och lämnats på remiss till olika intressenter, så som kommunens nämnder, förvaltningar, Gislaveds gymnasium, med flera. Intressenterna har besvarat flertalet av förslagen, det vill säga lämnat
svar på hur de kommer att hantera och arbeta med förslagen framöver.
- Det är extra roligt att vi redan har kunnat fatta beslut om vissa förslag. Till exempel har Gislaveds kommuns kommunfullmäktige beslutat att höja ungdomsåldern från 18 år till 20 år både i simhallarna och på
”Hälsolyften”, säger Elisabeth Andersson, ordförande i demokratiberedningen.
Från och med den 18 februari och fyra dagar framöver kommer förtroendevalda från Gislaveds kommun
besöka Gislaveds gymnasium och berätta för gymnasieleverna vilka svar kommunens nämnder, förvaltningar, Gislaveds gymnasium, med flera, har lämnat på förslagen från Open Space.

MEDIA HÄLSAS VÄLKOMNA

Olika klasser kommer att besökas och förtroendevalda kommer även att finnas i gymnasiets cafeteria för
att informera och föra dialog om förslagen.
Media hälsas välkomna att delta under veckan och möjlighet finns till att prata med såväl elever och
representanter från Gislaveds kommun.

Datum, tid och plats

Måndagen
Tisdagen
Onsdagen
Torsdagen

18 februari
19 februari
20 februari
21 februari

10.00-14.30
09.35-14.00
09.40-16.00
10.00-13.00

Gislaveds gymnasium
Gislaveds gymnasium
Gislaveds gymnasium
Gislaveds gymnasium

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 representanter från samtliga politiska partier i Gislaveds kommunfullmäktige. Som stöd för beredningens arbete har Ulrika Dagård anställts som projektledare.
Syftet med Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog är att på olika sätt erbjuda
kommuninvå-narna möjlighet till att utöva inflytande och påverka kommunens utveckling.
Erfarenheterna från demokratiberedningens arbete ska sammanställas 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.

