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Minnesanteckningar, dialogmöte Hillerstorp 2020-02-18
Tid och plats: 2020-02-18, kl 19 – 20.15, Hillecenter
Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande), Kristine
Hästmark, Jan-Olof Bengtsson, Christer Gustafsson, Markus Kauppinen, Martti
Steinmetz, Jan Sandberg, Anna Engström samt Christian Bagan. Härutöver deltar
Gislaved/Gnosjös krisberedskapssamordnare Matilda Johansson.
Antal åhörare: ca 40 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.
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.
Jan Sandberg informerar tillsammans med Jan-Olof Bengtsson även om planerna på
en ny förskola i Hillerstorp.
Information från teknik- och fritidsförvaltningen
Teknik- och fritidsförvaltningen informerar även om det aktuella läget för
översvämningarna i kommunen, nytt passagesystem i Hillecenter, utvecklingen av
gymmet i Hillecenter samt problematiken med omfattande skadegörelser, klotter
och inbrott i Hillerstorp och om hur kommunen tillsammans med polisen och andra
aktörer agerar i denna fråga.
Kommunstyrelsens ordförande tackar för Hillerstorps engagemang i
samhällsfrågorna.
Uppföljning av 2019 års möte
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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 förskolan i Hillerstor
Några närvarande ställer frågor om den kommande nya förskolan i Hillerstorp, dels
om när förskolan planeras vara klar, och dels om det är möjligt att få busstrafiken
omdragen så att den passerar förskolan.
Kommunens representanter svarar att målsättningen är att förskolan är klar 2021.
Vad gäller kollektivtrafiken för kommunen löpande samtal med Länstrafiken och
kommer att ta med sig frågan vid kommande möten.
Flatenbadet
En mötesdeltagare ställer frågor om hur arrendatorn av Flatenbadet just nu
förändrar parkeringsytorna och undrar om denne har tillåtelse till detta. Man pekar
också på nedskräpning i närområdet då arrendatorn låser toaletterna på området och
frågeställaren undrar om detta är i enlighet med avtalet med kommunen.
Kommunens representanter svarar att en ny plan för området medger att
parkeringen flyttas till platsen för de nuvarande golfbanorna. Vad gäller frågan om
nedskräpningen har kommunens representanter ingen kommentar till detta utan får
undersöka detta.
Rörelsedetektorer vid skolan borttagna
En mötesdeltagare påtalar att de rörelsedetektorer som tidigare fanns på skolgården
nu är borttagna och att detta sannolikt ökar risken för skadegörelse.
Kommunens representanter skall undersöka om det går att sätta dit nya.
Nya fältare till kommunen
En mötesdeltagare undrar om det kommer ny fältare till kommunen.
Kommunens representanter svarar att man har anställt en ny fältare och att denne
börjar i april. Man lyfter också fram att man kommer att ha ett nytt arbetssätt som
bygger på ökat samarbete mellan skolan, fritidsverksamheten och skolan.
Sophanteringen fungerar dåligt samt höjda avgifter
En mötesdeltagare påtalar att sophämtningen fungerar dåligt med försenade
hämtningar m m. En annan undrar om sopavgifterna höjts i år.
Kommunens representanter medger problematiken och att detta beror på en
bristande upphandling. Ett arbete för att förbättra pågår och att man arbetar för att
åtgärda problemen.
Vad gäller renhållningsavgifterna har dessa höjts med 9 kronor/månad vilket beror
på nya avtal m m. Från nästa år blir insamling av matavfall m m lagstadgat.
Distriktssköterskemottagningen i Hillerstorp?
En mötesdeltagare lyfter åter, liksom gjordes vid fjolårets möte, vad som händer
med distriktssköterskemottagningen och möjligheterna att få tillbaka den till
Hillerstorp.
Kommunens representanter svarar att man har haft en dialog med vårdcentralen om
frågan och att man fått beskedet att det inte finns ekonomiska möjligheter till detta
för närvarande. Det är även brist på sjuksköterskor. Man undersöker andra och
billigare lokaler. Allmänheten uppmanas att kontakta vårdcentralens chef för vidare
frågor.
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Status för Hamngårdens 2.våning
En mötesdeltagare undrar vad som händer med Hamngårdens 2.a våning.
Kommunens representanter svarar att man nu kommer att börja öppna fyra platser
på övervåningen vilket innebär totalt 12 platser på boendet i inledningsskedet.
Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.
Vid anteckningarna
Christian Bagan
kommunsekreterare

