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Grannsamverkan är en enkel och 

kostnadsfri metod för dig och dina 

grannar att samverka mot brott och 

öka gemenskapen i området där du 

bor.

 

Grannsamverkan fungerar lika bra om 

du bor i radhus, parhus, lägenhet eller 

fristående villa i tättbebyggt område 

likväl som på landsbygd.

 

Läs mer på www.ale.se eller 

kontakta kommunens brotts-och 

säkerhetshandläggare Lotti Klug på 

0303-33 01 21 för mer information och uppstart!

Vill du skydda dig mot 
oväntat besök i sommar?
Dags att starta upp 
grannsamverkan!

Ale Vikingagård

Sommaröppet: 25 juni – 11 augusti
tisdag-söndag, kl. 10-17

Upplev vikingatiden för en dag.

Vi erbjuder spännande aktiviteter för både barn och vuxna.

Administrationen för sektor Utbildning, 

kultur och fritid har flyttat
 

Ny besöksadress är Kommunledningskontoret Ale Torg 7, Nödinge.

Postadressen är fortfarande Ale kommun, 449 80 Alafors.

Utbildningsnämnden inte 
överens om Annika Sjöberg
– En majoritet ville uttala sitt fulla förtroende

Sedan en månad tillbaka 
är Annika Sjöberg, chef 
för sektor utbildning i 
Ale, bortpetad från sin 
tjänst. Skälet är att kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) 
och Elena Fridfelt (C) 
uttryckt att de saknar för-
troende för henne. Under 
sådana omständigheter 
ansåg Sjöberg att hon 
inte kunde arbeta. Björn 
Järbur, nytillsatt tillför-
ordnad kommunchef, fick 
som första uppdrag att 
förhandla fram en lösning 
med Sjöberg. Dessa ska 
enligt uppgift till tidningen 
slutföras i veckan. När 
Utbildningsnämnden sam-
manträdde i onsdags ville 
vice ordförande Dennis 
Ljunggren anmäla ett extra 
ärende som visade sig vara 
att nämnden skulle uttala 
sitt stöd för Annika Sjöberg.

Duktig chef
– Jag tycker hon är en 
duktig chef, har en enig 
ledningsgrupp bakom sig 
samt ett stort förtroende 
bland majoritetens leda-
möter i nämnden. Det har 
inte framkommit någon-
stans och därför ville jag få 
detta protokollfört, säger 
Ljunggren som dock efter 
debatt och långa överlägg-
ningar fick höra att ordfö-
rande Elena Fridfelt inte 
ville avgöra frågan, utan 
beslutade istället att skicka 
den vidare till beredning i 
arbetsutskottet.

– Horribelt, eftersom det 
inte finns något att bereda 
utan det är ett rent besluts-
ärende för nämnden. Hon 
visste att det fanns majori-
tet för att uttala ett stöd och 
det skulle då innebära ett 
indirekt misstroende mot 
Elena som ordförande i 

nämnden, menar 
Dennis Ljung-
gren.

Elena Fridfelt 
säger att gången 
för alla beslutsä-
renden är att 
ordförande avgör 
om det ska bere-
das eller beslutas 
på mötet.

– Jag ansåg 
inte att detta var 
en akut punkt 
och dessutom är 
det ett personal-
ärende som Utbildnings-
nämnden definitivt inte har 
att göra med, då vi varken 
avskedar eller anställer per-
sonal.

Det är helt uppenbart att 
det råder oro i såväl utbild-
ningssektorn som nämn-
den. Både Elena Fridfelt 
och Dennis Ljunggren vitt-
nar om det.

– Många blir självklart 
oroliga när det är osäkert 
på högsta ort. Vi letar nu 
en tillförordnad sektorchef 
med ljus och lykta, säger 
Fridfelt.

– Det är katastrofstäm-
ning och extremt oroligt. 
Jag får många samtal, sär-
skilt från rektorer, som 
undrar vad som händer. Det 
är svårt för mig att svara 
eftersom en liten gruppe-
ring i Alliansen har valt att 
sköta detta själva. Vi har 
knappt fått någon som helst 
information om Annika 
Sjöberg och det missnöje 
som de nu har uttryckt. Det 
är amatörer utan politisk 
erfarenhet som har skött 
det här på ett mycket dåligt 
sätt, ryter Dennis Ljung-
gren besviket.

Få detaljer
Eftersom det är ett perso-
nalärende är detaljerna och 

uppgifterna kring 
petningen av 
Annika Sjöberg 
knapphändiga, 
men Elena Frid-
felt motiverar det 
som hänt med 
att Alliansen har 
fortsatt mycket 
stora ambitioner 
med skolan och 
att resultaten inte 
har nått den nivå 
som de önskar.

– Vi behöver 
komma längre 
när det gäller 
systematisk kva-

litetsuppföljning och för-
bättra rektorernas situation 
för att kunna vara pedago-
giska ledare. När det inte 
finns en samsyn mellan våra 
ambitioner och ansvariga 
tjänstemän måste vi agera, 
säger Fridfelt.

Att resultaten i skolan 
fortfarande inte har nått 
ambitionsnivån håller även 
Dennis Ljunggren med 
om och han är säker på hur 
detta ska kunna ändras.

Fler pedagoger
– Det handlar om fler peda-
goger, vi måste öka lärartät-
heten i skolan. Det har varit 
för få under en väldigt lång 
period, inklusive åren då 
vi socialdemokrater styrde 
Ale. Jag skulle också vilja 
att vi gör tätare mätningar 
av kunskapsnivåerna hos 
eleverna, att stämma av i 
maj, några veckor innan 
sommarlovet känns totalt 
meningslöst.

Beträffande den ute-
blivna omröstningen i 
Utbildningsnämnden angå-
ende ett uttalat stöd för 
sektorchef Annika Sjöberg 
är det särskilt anmärknings-
värt att Aledemokraternas 
Heléne Ahlberg ställt 
sig på oppositionens sida, 
vilket ger dem majoritet. 
Det kan bli spännande sam-
manträden fram över då 
det är tveksamt med vilket 
mandat Elena Fridfelt nu 
styr Utbildningsnämnden.

– När du som ledande 
politiker inte har stöd 
för din politik eller ditt 
handlande måste du våga 
ompröva ditt förtroende. 
Jag skulle inte kunna tänka 
mig att sitta i en värre sits 
som politiker än där Elena 
just nu befinner sig, avslu-
tar Dennis Ljunggren.

ALE. En majoritet av Utbildningsnämndens 
ledamöter ville uttala sitt stöd för sektorchefen 
Annika Sjöberg, men aktionen stoppades.

Samtidigt har kommunledningen och Sjöberg 
närmat sig varandra om villkoren för hennes 
avsked.

– Vi vill kraftigt markera att sättet som nämn-
dens ordförande, Elena Fridfelt (C), har skött 
frågan på är oacceptabelt, säger vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S).
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NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig något som båda

Ale gymnasium avvecklasAle gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

Verksamhetschef
Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren 
vecka 10, 2013.

Dennis Ljunggren (S) vice ordförande i 
Utbildningsnämnden är skarpt kritisk 
mot hanteringen av sektorchef Annika 
Sjöberg.

Elena Fridfelt (C), Utbildningsnämn-
dens ordförande i Ale.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


