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FÖRÄLDRAKOOPERATIV FÖRSKOLA I HÅLANDA 
BARNKULLEN  

 

 
Just nu har vi lediga platser i 
barngruppen redan till höstterminen. 

Barnkullens målsättning är att skapa en harmonisk 
barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden.  

Hos oss får alla vara med och påverka, barn och vuxna 
arbetar tillsammans med innehållet i vår verksamhet.   

Förskolan drivs av medlemmarna som en ekonomisk 
förening och vi ser möjlighet att få in nya medlemmar 
som vill ge sina barn en fantastisk start i livet. Vi har för 
närvarande 27 barn som är mellan 1,5 och 5 år, och 7 
pedagoger.  

Att ingå i ett föräldrakooperativ ger inte bara barnen 
trygghet, vi föräldrar är också med och arbetar mot de 
gemensamma målen. I det får vi en känsla av delaktighet 
och samhörighet och vi vet vilka alla barnen och deras 
föräldrar är. 

Våra pedagoger samordnar spännande utflykter för 
barnen till utställningar, teater, Innovatum m.m. där vi 
föräldrar är välkomna att följa med. Skogen har vi runt 
knuten till vår förskola så det är ett självklart utflyktsmål 
varje vecka. Pyjamaspartyn och cirkusföreställningar är 
årligt återkommande aktiviteter på Barnkullen som alltid 
är lika uppskattade av så väl stora som små! 

Leken   
Lekplatsen utanför dörren består inte bara av gungor och 
sandlådor utan även av egna bärbuskar, fruktträd och 
möjlighet för barnen att så morötter och plocka rabarber 
varje år. Naturen tillsammans med leken som pedagogisk 
metod är grundpelare i vår verksamhet. Genom leken blir 
barnens utveckling och lärande både roligt och tryggt. 

 
Maten 
Vi har egen kokerska och pedagogiska måltider. Mat från 
eget kök är en viktig del av vår filosofi. Att känna doften 
av mat retar aptiten! Menyn planeras enligt 
livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i förskolan”. Utöver 
det får barnen massor med god frukt!  
 
Grön flagg 
Här på Barnkullen arbetar vi mot en mer hållbar framtid 
med Grön Flagg. Grön Flagg är en internationell 
certifiering för förskolor och skolor och är ett verktyg för 
handlingsinriktat arbete mot hållbar utveckling ur ett 
tydligt barnperspektiv. Grön Flagg innebär att man jobbar 
mot mål och riktlinjer i läroplanen som leder till att vi får 
ett utökat lärande om miljöarbete och hållbar utveckling. 

 

 

 
VARFÖR  VÄLJA  BARNKULLEN? 

Påverkan –  Inom ett kooperativ har du som 

förälder stora möjligheter att själv kunna 
påverka.  Vårdnadshavare och personal fattar 
alla strategiska beslut tillsammans. 

Trygghet –  Vårdnadshavare och personal har 

god kontakt med varandra vilket ger både oss 
och barnen en trygghet. Alla känner alla! 

Mindre förskola – Alla barn på en mindre 

förskola ”syns”. Barnen har möjlighet att med 
personalens stöd få utvecklas i sin egen takt. 

1-6 år tillsammans – Barnen lär sig att 

respektera och ta ansvar för varandra oavsett 
ålder. De lär sig att leka på alla nivåer.  

Maten –  Den goda hemlagade maten ger 

barnen matlust och all den energi de behöver för  
att orka leka en hel dag. 

 
 

Vill du veta mer eller lämna in din 
ansökan, tag kontakt med oss på 

Barnkullen! 
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Kommunchef Erik Lidberg fi ck gå
ALE. Det rådde total 
enighet efter en nog-
grann rekrytering att 
Erik Lidberg var rätt 
man för kommunchefs-
posten i Ale.

1,5 år efter att ha till-
trätt tjänsten sparkas 
samme man.

– Vi är helt eniga 
politiskt och även Erik 
ansåg att detta var 
bästa lösningen, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berg-
lund (M).

Det rådde mer eller mindre 
förvirring i onsdags kväll. 
Samtidigt som Ale kommun 
firades som årets klättrare i 
Svenskt näringslivs ranking 
av företagsklimatet i landets 
kommuner tillkännagavs att 
kommunchef Erik Lidberg 
fått lämna sitt uppdrag. Han 
som anställts bland annat på 
grund av sin bakgrund i det 
privata näringslivet för att 
kunna skapa en bättre förstå-
else för näringslivets förut-
sättningar i Ale kommun.

– Beslutet är taget i sam-
förstånd och politisk enighet. 
Det är för tidigt att utvärdera 
vad som gått fel, men det 
fanns ingen återvändo. Vi 

gjorde ett samlat konstate-
rande med Erik om att det 
var bäst att gå skilda vägar, 
säger en dämpad Mikael 
Berglund.

När kommunchefen 
tvingas gå redan efter 1,5 år 
höjs många röster om hur 
urvals- och rekryteringspro-
cessen gick till.

– Det är lätt att titta i 
backspegeln, men vi kan 
inte skylla på någon. Alla 
var rörande överens när Erik 
anställdes. Tjänstemän, fack 
och den politiska ledningen 
förordade valet, understry-
ker oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Brister i ledarskapet
Exakt vad som inte har fung-
erat vill parterna inte gå in 
på i detalj, men att åsikterna 
har gått isär i centrala frågor 
framstår som helt uppenbart. 
Att det dessutom har funnits 
brister i ledarskapet verkar 
tydligt.

– Även om nyckeln passar 
i låset är det inte säkert att 
dörren går att låsa upp. Mer 
än så vill jag inte säga, säger 
Mikael Berglund.

Att bedömningen skulle 
ha varit förhastad och att 1,5 
år skulle vara en för kort tid 
menar båda kommunalråden 

är nonsens.
– Vi har haft tillräckligt 

med tid för att bedöma om 
arbetet är tillfredsställande 
och beslutet är inte taget i 
d e s p e -
r a t i o n . 
Det är en 
s a m l a d 
b e d ö m -
n i n g 
som alla 
i n b l a n -
d a d e 
har varit 
ö v e r e n s 
om, menar Paula Örn.

I Sverige råder det en hög 
omsättning på kommunche-
fer och den politiska led-
ningen i Ale gör ingen hem-
lighet av att de anser att upp-
draget är mycket kvalificerat.

– Du ska vara en brygga 
mellan politiker och tjäns-
temän. Det är långt ifrån 
enkelt. En kommuns verk-
samhet spänner också mellan 
vitt skilda områden. Det är 
allt från näringslivsfrågor, 
och infrastruktur till kärn-
verksamheter inom skola 
och omsorg. Det ställer stora 
krav och Ale är definitivt 
ingen lätt kommun  att leda 
med tanke på den enorma 
förändring som vi genom-
går, men det är samtidigt 

spännande att vara en del i 
utvecklingen, säger Mikael 
Berglund.

Omsättningen av chefer 
och mellanchefer har varit 

hög de 
s e n a s t e 
åren i Ale 
kommun. 
Det är 
inget som 
något av 
kommu-
nalråden 
h y m l a r 
om, men 

de har olika åsikter om vad 
det beror på.

– Ale är i kraftig föränd-
ring. Det händer mycket 
nu och det ökar självklart 
belastningen, ställer krav på 
tillgänglighet och handlings-
förmåga. En del är inte så 
förändringsbenägna, andra 
har jobbat i kommunen länge 
och vill gå vidare. Sedan 
finns det också en grupp som 
inte delar vår uppfattning 
om hur Ale ska utvecklas och 
styras, svarar Mikael Berg-
lund medan Paula Örn har 
en annan uppfattning.

– Det här är en annan 
fråga och har inte med kom-
munchefen att göra. Jag har 
stora synpunkter på det poli-
tiska ledarskapet och särskilt 

på det faktum att man inte 
har tagit omsättningen av 
chefer på större allvar.

Rekryteringen av en ny 
kommunchef kommer att 
dröja. Först efter somma-
ren förväntas processen vara 
igång.  Vem som ska leda 
tjänstemannaorganisationen 
fram till att en ersättare för 
Erik Lidberg är funnen är 
ännu inte klart.

Alekuriren har via mejl 
varit i kontakt med Erik Lid-
berg som varken vill eller kan 
svara på varför han tvingats 
lämna Ale.

Enligt avtal har han nu 
rätt till en årslön. Lidbergs 
månadslön uppgick till 90 

000 kronor. Med sociala 
avgifter, semesterersättning 
och andra personalomkost-
nader kommer avskedet att 
kosta Ale cirka 1,6 Mkr.

Erik Lidbergs korta sejour 
i Ale är anmärkningsvärd, 
men inget nytt för kommu-
nen. Pia Liljeblad-Ryberg 
lämnade jobbet som kom-
mundirektör redan efter 14 
månader våren 2004. Även 
då fanns det ett utbrett miss-
nöje bland övriga chefer i 
kommunledningen.

– Den politiska ledningen lika enig som vid anställningen

Faksimil november 2011.
Det var då det. Det rådde total enighet när kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) i november 2011 pre-
senterade nye kommunchefen Erik Lidberg. Samma enighet 
rådde 1,5 år senare då chefen fi ck gå.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin  tjänst i decembertjänst i december

De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg som tillträder sin tjänst i mitten av december
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KOMMUNCHEFER I ALE
Eva Håkansson 1997-2002

Pia Liljeblad Ryberg 2003-2004 (14 mån)

Stig Fredriksson 2005-2010

Erik Lidberg 2011-2013 (18 mån)


