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Till: Gnosjö kommuns förtroendevalda ledamöter i Kommunfullmäktige!  2013-11-26 

Skärpning politiker i Gnosjö kommun 

Det är med bestörtning vi läser i Värnamo Nyheter att ni inte har kört huvudet i sanden utan lyssnat 

på vad Nissafors invånare samt dess Näringsliv tycker angående en eventuell nedläggning av 

Nissaforsskolan. 

Vi har med stor tydlighet förklarat för er vid flera tillfällen att Nissaforsskolan vara eller icke vara är 

en oerhört stor angelägenhet för Nissafors samhälle och dess invånare. Trots detta så lyssnar ni inte 

på oss, utan väljer hellre att titta på siffror ifrån era tjänstemän som vid en mycket snabb granskning 

inte ens kan kallas seriösa ej heller bitvis i vart fall verksamhetsmässigt klassas laglig enligt skollagen. 

Ni hade i höstas chansen att på plats, genom Nissafors samhällsföreningen skickad inbjudan till er i 

kommunfullmäktige (KF). För att få se vilka oerhörda satsningar som sker i Gnosjö kommuns största 

bostadsprojekt, liggande i direkt anslutning till den expansiva turist satsning som sker i Isabergs 

området. Samtidigt så hade JD Stenqvist som är Nissafors största arbetsgivare, öppnat upp hela dess 

produktionsanläggning för visning av deras största satsning i historien, bestående av att göra hela 

fabriken godkänd för renrumstillverkning av hygienpåsar. 

Detta svarar ni med att komma 5 st av 35 st ordinarie och 20 ersättare i KF, vilket vi tycker är skandal. 

Dessutom så stannar en av er kvar och pratar med JD Stenqvist platschef och säger, jag hade inte 

riktigt förstått hur viktig Nissaforsskolan är för ert företag för att få tag på personal, men nu har jag 

det och kommer verka därefter. 

Samma person sitter ett par veckor senare och försöker som ordförande i KF påverka 

kommunfullmäktiges ledamöter att pressa fram ett budgetbeslut under sittande möte med 

förklaringen att det är ont om tid att klubba budgeten. Ett beslut, vilket i praktiken innebär att 

Nissaforsskolan på sikt läggs ner om man läser det finstilta i ert förslag. 

En handling som inte bara är direkt opassande utan dessutom olagligt enligt kommunlagen. 

En KF ordförande skall vara helt neutral och vill denna person debattera eller påverka så skall den 

person lämna podiet och ställa sig i talarstolen efter att ha lämnat ordförandeklubban till vice 

ordförande. 

Det är än mer graverande att skylla på tidsnöd då förseningen och orsak till detta extra möte beror 

på att kommunstyrelsens ordförande som i detta fall är den högst ansvarige, skall se till så att MBL 

förhandlingar genomförs vid större verksamhets förändringar är gjorda. Vilket i detta fall kunde 

gjorts långt tidigare utan att behöva försena budgeten och sätta verksamhets chefer i en stor och 

helt onödig tidspress. 
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Ni har en ordförande i kultur och utbildningsutskottet som inte en gång under KF mötet går upp i 

talarstolen och förklarar med siffror vilka besparingar det ger att lägga ner Nissaforsskolan. 

En ordförande i kultur och utbildningsutskottet skall omgående kunna förklara dessa siffror utan att 

behöva rådfråga sin skolchef hela tiden. Klaras inte detta av så är det antingen fel person på fel post 

eller en tjänsteman som styr sin ordförande vilket är helt förkastligt ur beslutssynpunkt för er del. 

På toppen av detta så presenterar ni på sittande möte helt nya besparings siffror gällande Nissafors 

skolan utan att hela fullmäktige eller andra har haft möjlighet att granska dessa siffror. 

Ni fortsätter ännu en gång svepande att i skrift visa helårs besparingar trots att det under 2014 års 

budget endast gäller halvårs effekt, vilket med era egna beräkningar skall spara kommunen 

200 000kr under 2014. 

Siffror som vid tidigare granskning har varit direkt missvisande och som Sverige demokraterna (SD) 

mycket tydligt och korrekt påpekade under mötet utan att någon av er i majoritet valde att 

kommentera. 

Ni valde i stället rösta för ett förslag som inte har hunnits av externpart granskas eller göras 

konsekvensanalys på. 

Ställer man er påstådda besparingssumma på 200 000kr i relation till en budget på 490 000 000 kr, 

samtidigt som man väger in de satsningar som har och håller på att göras i Nissafors, finns det väldigt 

få ord som i positiva ordalag ställs till hur en förtroendevald skall kunna önska bli omvald vid nästa 

års val.  

Vi i Nissafors ser detta lagda förslag som ett hån mot oss invånare i Gnosjö kommun, då vi endast har 

begärt att skolan skall få fortsätta vara en F-6 skola även under nästa mandatperiod. Så att vi 

tillsammans kan invänta utvecklingen på de satsningar som har skett och sker i Nissafors. 

Vi finner det också oerhört graverande att ni förtroendevalda som även under senare tid i höst har 

tagit er tid till att komma att titta på Strandudden området, inte tar till er Strandudden projektet 

mer, utan på plats säga att det är ju jättebra men när ni sätter er ner för att rösta, ge ett helt annat 

svar, dock undantaget SD som klart har markerat vad de står i denna fråga. 

Om ni tittar på kommunens hemsida och läser er egen vision om hur vi skall öka inflyttandet och 

skapa ett attraktivt boende i kommunen som vi alla vill, så kan inte vi invånare i Nissafors förstå hur 

markinköpet vid Vinkåsen, som dessutom skedde med lånade medel, kom till stånd oavsett vilket 

beslutsunderlag som fanns att tillgå. 

Om ni istället hade tittat och förstått Stranduddens potential angående nya kommuninvånare till 

kommunen så borde det beslutet aldrig ens diskuterats enligt vårt sätt att se det. 

Utan dessa pengar hade under nästa mandatperiod med lätthet räckt till att behålla Nissaforsskolan i 

sin befintliga form. 

Tro för den del inte att vi invånare inte kan skilja på drift och investeringsbudget som en av er 

förtroendevalda snabbt påpekade, men glöm heller inte att pengarna kommer ifrån samma kassa 

och ert siffertrixande inte alltid uppskattas av oss kommuninvånare. 
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Som ni säker har förstått så anser vi att det behövs en skärpning av hur de olika rollerna i kommunen 

skall fungera. Därför vill vi påminna er om att ni som är folkvalda och sitter som förtroendevalda i 

fullmäktige är var och en ansvariga för er unika röst. 

Detta innebär att er röst är oerhört viktig för ett demokratiskt samhälle där inte partipiskan får styra 

era handlingar för då är ni också på fel plats och bör ställa era platser till förfogande. 

Vi invånare i Nissafors kräver att ni, innan en slutgiltig budget klubbas och vinner laga kraft, har 

återtagit ert lagda beslut om Nissaforsskolan och låter den även i fortsättningen vara en F-6 skola. 

Vi vill ha besked senast innan vidare beslut tas, att ni inte kommer röra skolan, fortsätter att behålla 

den som en F-6 skola under nästkommande mandatperiod samt att ni i stället avser att invänta 

utvecklingen på de satsningar som har skett och sker i Nissafors. 

Vi kräver också att det blir ordning och reda i kommunen med rätt personer på rätt plats. 

Vilket ni förtroendevalda och folkvalda i KF har det yttersta ansvaret för med stöd och hjälp av KS 

samt kommunchef. 

Vi ser det också som mycket alarmerande att vi har en KSO som anser det heller inte alltid vara av 

vikt att diarieföra alla handlingar som kommer till dennes bord. Om det beror på okunskap eller 

mörkläggning låter vi vara osagt men här behövs det en rejäl uppsträckning. Det är totalt 

oacceptabelt att handlingar blir diarieförda först efter påtryckningar då det i vissa av dem mycket 

tydligt står av skribenterna att de kräver att de skall bli diarieförda annars så överväger de att anmäla 

det till skolverket.  

Om detta fortsätter så skall man ifrågasätta om tillräcklig kompetens finns av styrande person enligt 

kommunallagen. 

För säkerhets skull så kräver vi att denna handling skyndsamt skall diarierföras enligt beskrivet i 

kommunallagen. 

Observera att vi inte kräver svar på denna skrivelse utan uppmanar er till att tänka på att ni är 

förtroendevalda och folkvalda av oss invånare med ett stort personligt ansvar av en orsak, och vi 

förväntar oss att ni handlar därefter när ni beslutar för oss alla i KF. 

Mvh Nissafors samhällsförening  

Genom Ordförande 

Lasse Mehtola 

 

Denna skrivelse är även tillsänt media 


