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o Ordförande hälsar välkomna

o Godkännande av dagordning

o Presentationsrunda

o Genomgång av kvällen och så fungerar dialogen

o Detta pratade vi om sist och detta har hänt sedan dess

o Inkomna politiska frågor

o Differentierat boende

o Decentralisering av kommunal service, exempelvis äldreboende

o Politikens roll i kollektivtrafiken

o Skolskjutsar

o Vargen

o Övriga frågor 

o Sammanfattning, vad händer nu?

o Mötet avslutas

Dagordning



• Patrik Harrysson, Kommunstyrelsens 
ordförande och kommunalråd

• Johan Björkman, Vice ordförande och 
kommunalråd 

• Eva Johansson, Ledamot 
kommunstyrelsens arbetsutskott

• Magnus Nilsson, Kommunchef

• Emelie Romland, Kommunutvecklare, 
landsbygd/turism

Vilka är vi



Dialogmodellen 
Träffpunkt

SYFTE

• Ökad kunskap och förståelse mellan invånare, 
organisation, politik

• Lokalt inflytande
• Sänka trösklar genom mötas

DIALOGENS DELAR

Steg ETT – Insamling av underlag
Steg TVÅ - Möte mellan invånare och tjänstepersoner
Steg TRE - Möte mellan invånare och politiker
Sista steget - Utvecklingsarbete och uppföljning



De här pratade vi om sist

• Kommunalt eller enskilt VA
• Gång- & cykelvägar och banvallar
• Vandringsleder
• Röjning av skog och sly - artrikedom och mångfald
• Asfaltering av vägar – bilar som kör för fort – otrygg vägsituation
• Kollektivtrafik
• Badplatser
• Samlingslokaler & Mötesplatser



Detta har hänt sedan 
sist

• Vart på plats i Axelfors, gått 
igenom och lagt plan på skötsel 
av sly och skog.

• Mail skickats ut till 
enkätlämnare som önskade 
utveckling för att bilda 
arbetsgrupper. 



Politiska frågor 



• Uppföljning av dialogen
‒ En gång per år träffas en arbetsgrupp i kommunen och gör en uppföljning 

av pågående arbete och genomförda dialoger. 

‒ En gång per år träffas representanter från de orter som genomförts, 
Byalagets ordförande eller annan.

‒Dokumentation på svenljunga.se 

• Frågor?

Vad händer nu?



Tack för ikväll!
Patrik Harrysson, Kommunstyrelsens ordförande

patrik.harrysson@svenljunga.se, 0325-181 91

Emelie Romland, Kommunutvecklare landsbygd/turism 
emelie.romland@svenljunga.se, 0325-183 07
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