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Insändarsvar till Hasse Johansson, Antistorskoleaktivist 
 
När inte informationen går fram… 
 
Det blir så fel när inte informationen går fram till dem som skall ha den, 
för sedan växer fjädern till en höna. 
 
Som den initierade förstår så gäller det stormöte som kommunens full-
mäktigeledamöter var inbjudna till i söndags. Jag är medveten om de 
som bjud in önskade / förutsatte att ledamöter från alla partier skulle 
komma, och att de blev besvikna över det låga deltagandet. Hasse Jo-
hansson talar med starka ord i torsdagens insändare och vill ta hedern 
utav en hel grupp människor utan att veta något om deras personliga 
situation. 
 
På Fullmäktige den 26 jan blev vi inbjudna till informationsmöte om 
medborgarmotionen och alla ledamöter som närvarade i Fullmäktige fick 
deras 19 sidor tjocka motion med sig hem. Det beslutades att motionen 
skall gå på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, samt kommunsty-
relsen för att sedan komma tillbaka till fullmäktige. 
 
När det gäller närvaron på informationsmötet så skall jag inte tala för 
alla, men väl för mig själv. Jag har haft kontakt med medborgarförsla-
gets förgrundspersoner (Magnus Willman och Tommy Karlsson) redan 
sedan deras första inlaga. Därefter har jag fått det reviderade förslaget 
och vi har diskuterat detta gemensamt, samt att jag har påvisat vissa 
faktafel i ett av materialen. 
Inför söndagens möte ringde jag upp Magnus Willman och talade om för 
honom att jag inte mådde bra och hade en kraftig huvudvärk (vilken jag 
hade haft hela dagen). Vi tog en snabb muntlig vända om vad som skil-
de det nya materialet åt från det som han och jag gått igenom tidigare. 
Vi var överens om att jag hade all den information som behövdes och 
jag inte behövde komma pga mitt sjukdomstillstånd.   
 
När jag läste referatet i VB från möte blev jag besviken precis som 
många andra på det låga deltagandet, men insåg snart att det inte stod 
i artikeln någonstans att jag eller någon annan hade meddelat förhinder! 
Redan efter att ha läst artikeln så ringde jag direkt upp den journalist 
som skrivit artikeln och fråga om det hade gått fram att jag hade anmält 
mitt förhinder. 
 
Även vi som är förtroendevalda kan ha förhinder att närvara, det kan 
bero på att vi är på resande fot med familj, vara sjuka eller ha sjuk-
domsfall i familjen. 
 
 
Vänligen 
Peter Friberg (m) 
 


