
alekuriren  |   nummer 23  |   vecka 24  |   20136

Här är Ales nye skeppare

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

Flytta med Länsförsäkringar

ADRESS FORNMINNESVÄGEN 16 BOAREA CA 125+125 M²

8 ROK TOMTAREA 1031 M² ACCEPTERAT PRIS 2 395 000

KR VISAS SÖ 16/6 15.00-16.00 MÄKLARE LASSE KNAVING

TELEFON 0303-331641

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
I ett av Älvängens mest populära områden kan vi nu erbjuda

er en villa med potential och med mycket bra läge. Härlig

utsikt och med gott om utrymme för den större familjen.Här

bor du nära skolor och affärer. Fin, insynsskyddad altan.

Bergvärme och fristående garage.

ADRESS KÄRRVÄGEN 32 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 78 KWH/M² ÅR TOMTAREA 198 M²

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 KR VISAS SÖ 16/6 13.00-

14.00 MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-331641

VÄLSKÖTT RADHUS - NOL
Ett välplanerat och mycket välskött radhus. Smakfullt

renoverat under senare år. Rymligt kök och helkaklat

badrum. Två altaner och garage i länga.

Vi söker nu för en kunds räkning
köpare på denna fastighet
Villa om 170 kvm boyta+ 110 kvm biyta i ett av Älvängens absolut bästa 
och attraktiva lägen. 6 rum varav 4 sovrum samt ett härligt inglasat uterum. 
Ett unikt tillfälle som sällan återkommer!
Accepterat pris 3 800 000 kr

Kontakta fastighetsmäklaren Fredrik Hellberg för personlig visning tel: 0303-33 16 42
mejl: fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

Fortsatta förhandlingar

Björn Järbur är ny tillförordnad kommunchef i Ale.

ALE. Björn Järbur är en 
genuin göteborgare.

Ändå lockades han av 
uppdraget som kom-
munchef i Ale.

– Här fi nns en enorm 
potential och möjlig-
heten att göra skillnad 
utmanar mig, säger 
han.

Björn Järbur är född i Biskops-
gården och har bott i både de 
östra och västra delarna. Från 
Bergsjön flyttade han till 
Askim, där han bor idag.

– Det är som två skilda värl-
dar, men båda har sin charm.  
Jag tar mig dit resan för mig 
och när det blev möjligt att 
flytta till en villa 300 meter 
från farmor och farfars gamla 
hus kändes det som att komma 
hem, berättar Björn.

Hans bakgrund är gedi-
gen. Faktum är att Ales nye 
kommunchef är utbildad 
läkare, men istället för detta 
utmanande yrke bestämde sig 
Björn för att försöka utveckla 
läkarutbildningen. Det gjorde 
han som universitetsdirektör 
vid Göteborgs universitet. 
Han har också varit stadsdels-
chef i Biskopsgården, varit 
tillförordnad utbildningschef 
i Marks kommun och har fort-
farande kvar ett uppdrag hos 
Göteborgs stad.

– Jag utreder människors 
levnadsvillkor och målet är att 

minska fattigdomen i  fram-
för allt Biskopsgården, säger 
Björn som fortsätter detta 
uppdrag på 25%.

– Både kommunchefsjob-
bet i Ale och fattigdomsutred-
ningen är två heltidsuppdrag, 
men det fick bli så här. 

I Ale har han ett förord-
nande på sex månader. Upp-
giften är att stärka lednings-
organisationen och tydliggöra 
rollerna i kommunledningen. 
Han ska också se till att 
ärende- och beredningshante-
ringen kvalitetssäkras. Det ska 
gå snabbare att upptäcka vad 
som är genomförbart eller ej.

– Det finns en otydlig-
het och osäkerhet idag. En 
kommun drivs framåt av spe-
lare på två planhalvor. På den 
ena spelar politikerna och på 
den andra tjänstemännen. 
Ofta möts de, men de får 
aldrig gå in på varandras plan-
halvor. Det är då det blir fel, 
säger Björn.

Han har installerat sig 
under två veckor, men har 
redan en klar bild av Ale.

– Det behövs ett mer 
blandat boende, att bygga på 
höjden med närhet till pen-
deln, kommer bli en fram-
gång. Samtidigt måste kom-
munen jobba målmedvetet 
med att höja utbildningsnivån. 
Det finns lite att jobba med.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Men rektorerna kan vara lugna
ALE. Läckan om att 
delar av den politiska 
ledningen i Ale saknade 
förtroende för utbild-
ningssektorns chef 
Annika Sjöberg har 
skapat oro bland övriga 
enhetschefer och rek-
torer.

– Det är mycket 
olyckligt för vi hyser 
stort förtroende för 
våra rektorer, säger 
kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

Det är fortfarande helt tyst 
kring sektorchef Annika 
Sjöbergs tjänstgöring i Ale. 
Nytillträdde kommunche-
fen, Björn Järbur, sköter för-
handlingarna och i veckan 
ska ett förslag presenteras. 
Att det kommer att kosta 
råder det ingen tvekan om. 
Några egentliga tjänstefel 

finns inte noterade hos Sjö-
berg som mer eller mindre 
tvingas gå då förtroendet 
saknas. Ett sådant avsked är 
alltid kostsamt för arbetsgi-
varen. Situationen har dock 
skapat oro bland övriga 
chefer inom skolsektorn.

– Det finns inga skäl att 
vara orolig. Vi har haft en 
relation som inte har fung-
erat och det måste den göra. 
Jag kan inte säga mer i dags-
läget, det vore inte rätt, säger 
Mikael Berglund.

Oppositionen är mycket 
kritisk.

– Precis som Alliansen är 
vi inte nöjda med resultaten 
i skolan, men vi har fullt för-
troende för Annika Sjöberg 
som sektorchef, säger oppo-
sitionsråd Paula Örn.

Faksimil Alekuriren vecka 23, 2013.

BJÖRN JÄRBUR
Ålder: 52
Bor: Askim
Familj: Fyra barn, tre söner och en 
dotter.
Intressen: Idrottstok. har spelat 
golf, handboll och fotboll. 
Ledarskap: "Jag är oerhört tydlig. 
Tycker det är bättre att folk vet 
vad jag står för så behöver ingen 
gissa. Dessutom är jag en extrem 

tävlingsmänniska".
Ser på tv: "Det gör jag väldigt 
sällan, vilket ger mig oceaner med 
tid till annat".
Andra uppdrag: Kassör i Hovås 
Billdal som har ett damlag i elitettan 
(fotboll). "Ett tufft uppdrag i en 
klubb som försöker leva på en bra 
verksamhete utan spelarlöner".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Björn Järbur har insett att det fi nns mycket att jobba med
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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 

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 

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 

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 

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

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

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)


