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MEGASTONE RAK 100 mm

MARKSTEN GRÅ 21x14x5

m2

m2
– inte bara ett besök – en upplevelse.

Svart/vit sjösten

20kg

Gäller tom 26/6 mot uppvisande av kupong. Max 1 köp/kund
Ord pris 79:-

Sandlådesand

20kg 
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ALE. Cheferna kommer 
och går i Ale kommun.

Annika Sjöberg, chef 
för sektor Utbildning, 
står närmast på tur.

Den politiska ledning-
en saknar förtroende 
för Sjöberg som inom 
kort lämnar sin tjänst.

Som vanligt i känsliga per-
sonalärenden är informa-
tionen knapphändig, men 
Björn Järbur som precis har 
tillträtt tjänsten som tillför-
ordnad kommunchef hymlar 
inte när det gäller sektorchef 
Annika Sjöberg.

– Den politiska ledningen, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande och Utbildningsnämn-
dens ordförande, har tydligt 
uttryckt att de saknar förtro-
ende för henne. Med hänsyn 
till det har Annika själv 
understrukit att det natur-
ligtvis är svårt för henne att 
fullfölja sitt uppdrag. Därför 
har hon fått andra uppdrag 
av mig tills vidare. Senare i 
veckan ska vi träffas för att 
försöka hitta en lösning med 
Annika och hennes fackliga 
representant, säger Björn 
Järbur.

Problematiken blir inte 
mindre av det faktum att 

sektor utbildning också har 
förlorat andra tongivande 
chefer. Förra veckan berät-
tade lokaltidningen att verk-
samhetschef för grundskolan 
F-6, Peter Madsen, har sökt 
sig vidare. På flera av Ales 
grundskolor är rektorerna 
nya eller på 
väg bort. Det 
är med andra 
ord en illa 
vald tidpunkt 
för att byta 
sektorchef.

– Alla 
o r g a n i s a -
tioner strä-
var efter att 
skapa en stabil lednings-
grupp, när flera chefer går 
samtidigt blir det lätt rörigt 
och visst märker jag att det 
finns en stor oro i verksam-
heten just nu. I torsdags 
samlade vi alla enhetsche-
fer och berörda politiker 
till ett informationsmöte 
om vad som händer och det 
var många frågor. Många 
uttryckte en oro för framti-
den. För min del gäller det 
att snabbt skapa en fung-
erande ledningsorganisation, 
så verksamheten kan fortgå, 
säger Björn Järbur.

Utbildningsnämndens 

ordförande, Elena Fridfelt 
(C), vill inte kommentera 
fallet men säger att det pågår 
en diskussion om Annika Sjö-
bergs framtid i Ale kommun. 
Kommunstyerlsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), är lika fåordig.

– Jag vill 
inte säga 
något som 
kan miss-
tolkas, utan 
ber att få 
återkomma 
när allt är 
klart. Vi kan 
precis som 
du bara kon-

statera att det är hög perso-
nalomsättning inom sektor 
utbildning och har så varit en 
längre tid. Det måste vi själv-
klart analysera, säger han.

Oppositionen däremot är 
mycket kritisk till hur ären-
det och personen Annika 
Sjöberg har behandlats.

– En redan hårt ansträngd 
sektor har de nu försatt i 
rent kaos. Att utan förvar-
ning sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut tämligen 
offentligt med sitt missnöje 
är osmakligt. Vi är självklart 
också missnöjda med att 
skolan inte når den resul-

tatnivå som vi önskar, men 
till skillnad från Alliansen så 
tror vi inte att lösningen är 
att sparka chefer. Det är en 
desperat handling som bara 
förstärker den oro som redan 
finns, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hennes partikamrat, Eje 
Engstrand (S), som sitter 
med i Kultur- och fritids-
nämnden, deltog på infor-
mationsmötet i torsdags och 
var märbart irriterad efteråt.

– Hanteringen är skanda-
lös. Inga kontakter har tagits 
politiskt, utan plötsligt får vi 
bara veta att Annika Sjöberg, 
chef för kommunens största 
sektor, är bortflyttad. Detta i 
en tid när många rektorer är 
nya, verksamhetschefer har 
slutat och det råder allmän 
oro. Enligt mig vore det 
bäst om Elena Fridfelt och 
Mikael Berglund erkände sitt 
misstag, bad om ursäkt och 
avgick själva.

Vad som har orsakat att 
Annika Sjöberg plötsligt 
tvingas bort från sin chefs-
tjänst är svårt att sia om när 
informationen uteblir. Det 
mest troliga är trots allt att 
hon nu blir ett offer för sko-
lans svaga resultat i Ale och 
att den pedagogiska led-

ningen inte har fungerat. 
Annika Sjöberg anses vara en 
god ekonom, men den egen-
skapen är inte prioriterad när 
skolorna inte når uppsatta 
kunskapsmål. 

Att sparka Annika Sjö-
berg lär återigen kosta Ale 
kommun en förmögenhet. 

Björn Järburs första förhand-
ling som kommunchef för 
Ale blir en tuff och troligtvis 
dyrköpt rond.

– Kommunchefens första uppdrag blir en tuff förhandling

Annika Sjöberg sparkas

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Annika Sjöberg, chef för sektor Utbildning, har inget förtro-
ende hos Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) och Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), 
därför tvingas hon nu bort.

Att utan förvarning 
sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut 
tämligen offentligt 
med sitt missnöje 

är osmakligt.
Paula Örn (S)


