
Det rullar huvuden i 
Ale kommun. Även 
om man inte vill 

kommentera personalären-
den så är det ett faktum som 
vem som helst kan konsta-
tera. Två kommundirektörer, 
Stig Fredriksson och senast 
Erik Lidberg, har fått gå 
under Alliansens styre. I 
dagarna gör de sig också av 
med Annika Sjöberg, sek-
torchef för Utbildning, och 
en budget på runt 640 Mkr. 
Ett tungt uppdrag minst i 
paritet med kommunchefs-
jobbet. Några konkreta skäl 
till att kommunledningen nu 
för det som kallas ”en dialog 
om Annika Sjöbergs framtid 
i Ale” har inte nått fram till 
redaktionen än. Däremot 
vet vi att det handlar om en 
förtroendekris från högsta 
politiska ort. Det innebär 
med automatik avsked, tack 
och adjö. Må så vara. Det 
är omöjligt att arbeta utan 
förtroende, särskilt i en 
verksamhet med politisk 
styrning. Fast självklart är 
man nyfi ken på skälen till 
den omedelbara förtroende-
krisen, men dessa lyser än så 
länge med sin frånvaro. Det 
går att spekulera, även om 
man bör undvika att göra 
det, om att trenden med 
svaga resultat i skolan inte 
tycks vända. Vilken av alla 
rapporter som görs kring 
landets skolor och som till 
slut ansågs så allvarlig att 
sektorchefen tvingas bort är 

fortfarande okänt. Att det 
fi nns meningsskiljaktigheter 
kring verksamheten i sektor 
Utbildning behöver man inte 
vara Einstein för att räkna 
ut. Denna gång lär det dock 
ha varit i en mer avgörande 
fråga annars skulle utgången 
aldrig ha blivit vad den nu 
blir. Det offi ciella uttalandet 
från Ale kommuns tillförord-
nade kommunchef, Björn 
Järbur, säger att det kommer 
att ske förhandlingar med 
Annika Sjöberg och hennes 
fackliga representant om en 
lösning (läs avsked) i veckan. 
Oavsett kommer skattebeta-
larna återigen att få se sina 
slantar försvinna iväg till en 
tjänsteman som inte längre 
verkar för kommunen. Det 
kommer sannolikt att bli en 
rekorddyr nota, om det nu 
inte visar sig att Sjöberg har 
begått ett större misstag i sin 
yrkesroll. Det har åtmins-
tone jag svårt att tro.

I sorlet hörs spekulationer 
om att det skulle finnas kritik 
mot att Annika Sjöberg mer 
är ekonom än pedagog, men 
det låter ologiskt att hävda 
det som skäl för avsked. Det 
är knappast sektorchefens 
uppdrag att leda det peda-
gogiska arbetet, snarare 
är det väl att övervaka att 
verksamheten håller sig 
inom de angivna ekonomiska 
ramarna? För att klara 
det känns den ekono-
miska kunskapen vikti-

gare än den pedagogiska fär-
digheten. Jag vet att Annika 
Sjöberg var kritisk till att 
driva Ale gymnasium vidare 
när frågan var uppe första 
gången efter valet. Då fanns 
det emellertid inget politiskt 
mod att lyfta ärendet. I år 
har Ale gymnasium inlett sin 
avveckling, en process som 
kommer att kosta åtskilliga 
miljoner. Dessa har sektor 
Utbildning än så länge inte 
kompenserats för och därför 
går nämnden mot ett större 
underskott. Det kommer att 
behövas tillskott av resurser 
och en skicklig ekonom för 
att få verksamheten i balans. 
Med hänsyn till det känns 
återigen tillfället att byta 
sektorchef som illa valt. Det 
sker också samtidigt som det 
råder stor omsättning på rek-
torer på Ales skolor. Är allt 
bara tillfälligheter? Finns det 
några samband? Vilket ansvar 
vilar på vem och är den poli-
tiska ledningen som håller i 
yxan helt oskyldig?
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Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Surte 2013-06-04
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 11 juni kl 19.00 

i Surte församlingshem.

Visor i 
Prästalund

Torsdag 13 juni kl 18.30

Lars Erik och Johan Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Vid regn Starrkärrs Bygdegård

Entré: 70:- Välkomna!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                                                                 
Med handbroms          inkl. moms per axel* 
                                                                                

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi har
nysorterad jord!

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

14/6
HOBBYGÄNGET

9/8
SVIDARNA

Välkomna till Locktorps 
festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se


