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Minnesanteckningar, dialogmöte Nissafors 2020-02-25
Tid och plats: 2020-02-25, kl 19 – 20.10, församlingshemmet
Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande), Kristine
Hästmark, Jan-Olof Bengtsson, Christer Gustafsson, Markus Kauppinen, Håkan
Helgebring, Jan Sandberg samt Christian Bagan. Härutöver deltar Gislaved/Gnosjös
krisberedskapssamordnare Matilda Johansson.
Antal åhörare: 14 personer
Inledning och presentation
Ordföranden förklarar mötet öppnat och närvarande representanter för kommunen
presenterar sig.
Information om hemberedskap vid kris eller krig
Gislaved/Gnosjö kommuns gemensamma krisberedskapssamordnare Matilda
Johansson informerar om vikten av hemberedskap i händelser av kris eller krig.
En mötesdeltagare ifrågasätter om inte informationen är väl alarmistisk och riskerar
att skapa oro, och menar att inga andra länder i Europa på detta sätt går ut med
information till sina invånare om krigsrisk.
Kommunens representanter svarar att det är en intressant kommentar, men menar
att säkerhetsläget har försämrats och att en civil beredskap och totalförsvaret åter
skall byggas upp och att detta även är en viktig förberedelse för andra kriser.
Övergripande kommunal information
Kristine Hästmark informerar om aktuella kommunövergripande frågor:
-

Kommunens befolkningsutveckling

-

Kommunens ekonomiska resultat och satsningar under 2020

-

Kommunens utmaningar

Aktuella frågor inom kommunens verksamheter
Närvarande utskotts-/nämndsordförande informerar om aktuella frågor inom sin
respektive förvaltnings verksamhetsområde. Kristine Hästmark informerar även om
socialförvaltningens verksamhetsområde då utskottets ordförande har förhinder att
närvara.
Information från teknik- och fritidsförvaltningen
Teknik- och fritidsförvaltningen informerar även om möjligheterna att boka
gymnastiksalen i den f d skolan, planerad byggnation på järnvägsområdet i
Nissafors i samarbete med samhällsföreningen, kommande uppfräschning på ortens
badplats och elljusspår, att vegetationstippen fortsatt skall stängas men att det inte
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är klart när detta skall ske, samt om arbetet med cykelled till Hestra i samarbete
med andra aktörer.
Information även om nytt felanmälningssystem med appen ”Felanmälan Gnosjö
kommun”.
Information även om att en fördjupad översiktsplan, FÖP, skall tas fram för
Isabergsområdet.
Information även om att JLT åter kommer att starta upp kollektivtrafik till Nissafors
till sommaren men att tidtabellerna ännu inte är klara. Möten med JLT om denna
fråga under våren. Allmänheten uppmanas att lämna förslag på vilka tider man
anser lämpliga.
Uppföljning av 2019 års möte
Kommunens representanter går igenom och följer upp några av de frågor som
diskuterades vid fjolårets möte.
Inkomna frågor till årets möte
Inga skriftliga frågor har kommit in till dagens möte varefter ordet släpps fritt för
frågor från den närvarande allmänheten.
Nya sophanteringen
Några närvarande framför synpunkter på den nya sophanteringen och klagar bl a på
att det lätt blir larver i soptunnorna. Andra mötesdeltagare känner inte alls igen sig i
detta. Även facken för plastavfall borde vara större.
Kommunens representanter svarar att mycket av problematiken med larver beror på
hur matavfallet hanteras. SÅM ger tips om detta på sin hemsida. Information även
om att ny upphandling av slamtömning och sophämtning skall göras.
Uppdrag Granskning
En mötesdeltagare ställer frågor med anledning av reportaget i Uppdrag
Granskning, och ifrågasätter att inte anhöriga får träffa personen i reportaget.
Kommunens representanter svarar att man inte kan kommentera innehållet i
reportaget utan hänvisar till tystnadsplikt, men menar också att reportaget var
kraftigt vinklat och att man därför inte skall lite helt på vad som sades.
F d förskolan i Nissafors
En mötesdeltagare undrar varför Järnbäraren ännu inte byggt om den f d förskolan i
Nissafors till lägenheter då det ju är bostadsbrist i kommunen.
Kommunens representanter svarar att arbete med detta pågår och att en lägenhet
kommer att vara klart inom kort, den andra kommer att ta något längre tid.
Störande person i samhället
En mötesdeltagare berättar att en störande person som tidigare bott i samhället, men
vräkts, nu åter är tillbaka på orten och bor i en källare. Detta skapar oro på orten. Är
det tillåtet att bo i källare? Vad kan kommunen göra?
Kommunens representanter svarar ortens invånare bör ta upp detta med
hyresvärden. Framkommer även att samhällsbyggnadsnämnden kan agera i frågan
och göra ett föreläggande då det inte är tillåtet att bo i källare. Nämndens
ordförande lyfter frågan i sin förvaltning.
Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.
Vid anteckningarna
Christian Bagan
kommunsekreterare

