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VI SÖKER PLATSCHEF, RECEPTIONIST OCH 
GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER TILL VÅR NYA 
KLUBB I ÄLVÄNGEN SOM ÖPPNAR 1 NOVEMBER!

Se mer information om lediga tjänster
på vår hemsida www.nordicwellness.se

TA CHANSEN – SÖK NU!

LEDIGA TJÄNSTER

ÄLVÄNGEN. Med män-
niskors liv som insats 
arrangeras street 
racing på väl utvalda 
platser runt om i lan-
det.

Det är en olovlig 
biltävling i höga has-
tigheter – på allmänna 
vägar.

Så har bland annat 
skett på lokalvägen i 
Älvängen, därför har 
denna nu försetts med 
väghinder.

Street racing är ingen ny 
företeelse. De olovliga bil-
tävlingarna är ett orosmo-
ment på flera håll. I början 
av sommaren eskalerade 
det i Älvängen. På den nya 
lokalvägen, parallellt med 
Hålstensvägen och E45, 
har tävlingar arrangerats 
främst under lördagskvällar. 
Arrangören placerar då ut 
”flaggvakter” som hänvisar 
övrig trafik till andra vägar. 
De som är med i nätverket 
får information om när täv-
lingarna äger rum, vilket 
medför att det står publik 
längs sträckan. Denna är mer 
eller mindre oskyddad och 
utsätter sig därmed för stor 
fara. Oroliga och upprörda 

älvängenbor har kontaktat 
Ale kommun som har hän-
visat till polisen. Vägen är 

dessutom inte kommunens 
utan Trafikverkets ansvar.

– Till sist var det så många 

som ringde att vi tvingades 
agera. Vår tekniske chef har 
vidtalat polisen och efter 

samtal med Trafikverket 
placerades två större väg-
hinder ut. Det är en väldigt 

tråkig utveckling i samhället. 
Tanken med den nya lokalvä-
gen är att avlasta Göteborgs-
vägen från onödig trafik, inte 
att den ska vara tävlingsbana 
för några fartdårar, ryter 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) och tillägger:

– Det här är ingen perma-
nent lösning, men när män-
niskors liv är i fara måste vi 
agera.

Att polisen ofta inte 
kommer åt det olovliga 
arrangemanget beror på att 
platsen och tidpunkten för 
street racet hemlighålls så 
länge det går. Dessutom pla-
ceras vakter ut på behörigt 
avstånd från tävlingsplatsen 
för att i god tid kunna ringa 
och varna de tävlande om 
polisen är på gång. Argu-
mentet från arrangören är 
att det saknas banor där det 
är tillåtet att köra. Därför 
har de valt som en protest att 
köra olovligen på allmänna 
vägar.

Väghinder ska stoppa street racing

Lokalvägen längs E45 i Älvängen har försetts med väghinder för att förhindra den olovliga biltävlingen street racing.

ALE. En förtroendekris 
mellan den politiska 
ledningen och Annika 
Sjöberg, chef för sektor 
utbildning, skapade 
kaos i organisationen.

Nu är lugnet tillbaka 
och Sjöberg kommer 
blir kvar i Ale – fast 
med nya arbetsuppgif-
ter.

– Jag tycker att vi 
hittade en bra lösning 
för båda parter, säger 
tillförordnad kommun-
chef, Björn Järbu.

Det rådde stor turbulens i 

sektor utbildning efter att 
Annika Sjöberg mer eller 
mindre sparkats från den 
yttersta posten. Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfeldt (C) och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
gjorde ingen hemlighet av att 
de inte var nöjda med verk-
samheten i sektor utbildning. 
Björn Järbu, fick som första 
konkreta arbetsuppgift, att 
förhandla med Annika Sjö-
berg och hennes företrädare.

– Formellt har hon aldrig 
varit sparkad, utan jag har 
sett Annika som en medarbe-
tare hela tiden. I våra samtal 

har det varit viktigt att först 
se om vi kan erbjuda andra 
arbetsuppgifter som tillva-
ratar hennes kompetens. 
Det lyckades vi göra och 
hon kommer nu att arbeta 
på kommunledningskonto-
ret med genomförandet av 
strategiska frågor. Jag jobbar 
nu med att sätta en helt ny 
ledningsorganisation och vi 
kommer att ha stort fokus på 
struktur och uppföljning av 
strategiska beslut. Det krävs 
att någon ansvarar för dessa 
om de överhuvudtaget ska 
bli genomförda, säger Björn 
Järbu.

Samtidigt har Ale 

kommun anställt en tillför-
ordnad sektorchef för utbild-
ningssidan. Rekryteringen 
av en ny permanent ledare 
beräknas ta cirka ett halvår.

– Fram till dess gäller det 
att hitta någon med gedigna 
erfarenheter från liknande 
arbetsuppgifter och det har 
vi lyckats göra. Det finns så 
kallade interimchefer som 
går in tillfälligt och bland 
annat analyserar situationen 
och ger den som kommer 
efter en bra bild av vad som 
måste göras, avslöjar Björn 
Järbu.
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Fortsatta förhandlingar
– Men rektorerna kan vara lugna
ALE. Läckan om att 
delar av den politiska 
ledningen i Ale saknade

finns inte noterade hos Sjö-
berg som mer eller mindre 
t i å då fö t d t
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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)

Nya uppgifter för tidigare sektorchef
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