
Minnesanteckningar från digitalt dialogmöte för Gnosjö tätort 2023-02-15 

Tid: 19.00 – 20.15 

Närvarande: 

Kristine Hästmark, Jan-Olof Bengtsson, Stefan Lundell, Jirka Fors, Fredrik Francke, Hampus Bergh, 
Lars-Åke Magnusson, Johan Malm, Anna Engström, Lina Gerdin, Matilda Johansson, Christian 
Bagan.  

Antal åhörare 6 stycken  

 

1. Presentation av närvarande politiker och tjänstemän  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Johan Malm presenterar närvarande politiker och 
tjänstemän.  

 

2. Information om krisberedskap  
 
Matilda Johansson från SKA-enheten informerar om vikten av hemberedskap.  
 
Fråga om kommunens beredskap besvaras av närvarande politiker och tjänstemän.  

 

3. Information om pågående arbete med ny översiktsplan för kommunen  
 
Samhällsutvecklare Lina Gerdin informerar om det påbörjade arbetet med ny översiktsplan för 
kommunen och processen för detta. 

 

4. Information från kommunen  
 
Kommunens politiker informerar om aktuella frågor, bl a befolkningsutvecklingen, 
kommunens ekonomiska läge, kommunens utmaningar och framtida satsningar samt om vad 
som är på gång i de olika förvaltningarna.  

 

5. Inkomna frågor från allmänheten  
 
Inför kvällens möte har två frågor kommit in från allmänheten.  
 
Fråga om etablering av fler apotek i kommunen  
 
En mötesdeltagare har ställt fråga om kommunen kan verka för att ytterligare apotek etablerar 
sig i kommunen, exempelvis i Hillerstorp.  
 
Kommunens representanter svarar att man är positiva till fler etableringar i kommunen men att 
det inte är en fråga man styr över.  
 
Framtidens vård i kommunen  



En mötesdeltagare har ställt fråga om hur kommunen agerar för att fler ungdomar skall välja 
vård- och omsorgsyrken i framtiden, hur personal i vården skall fås att stanna kvar och hur 
kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Kommunens representanter svarar att det finns mycket man kan göra men att man bland annat 
satsar på kompetensutveckling. Även löner är en viktig fråga. Inom kommunens äldreomsorg 
införs även en ny arbetsmetod, den s k Emmabodamodellen, som förhoppningsvis skall göra 
vårdyrkena bättre och skapa ökad tillfredsställelse i arbetslagen. Relevanta utbildningar på 
GKC är också en viktig pusselbit.  
 

6. Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor ställs vid mötet varmed ordföranden förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid anteckningarna 
Christian Bagan 
kommunsekreterare


