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ALAFORS. Sven-Olof 
Frisk slutar sitt arbete 
som chef för vård- och 
omsorgsförvaltningen 
på eget initiativ.

Han blir dock kvar i 
kommunens organisa-
tion.

– I fortsättningen ska 
jag jobba med utveck-
lings- och planerings-
frågor, säger Frisk till 
lokaltidningen.

Sven-Olof Frisk tillträdde 
rollen som förvaltningschef 
i augusti 2000. Nu, efter sju 
och ett halvt år som ytterst an-
svarig för vård- och omsorg, 
väljer han att dra sig tillbaka 
från offentlighetens ljus.

– Jag tror inte det är bra att 
vara kvar för länge på en sådan 
här position. Jag har aldrig 
varit så här länge på ett jobb 
tidigare. Dessutom fyllde jag 
60 år i höstas och kände att ska 
jag hinna göra något annat än 
det här, så är det dags att det 
sker en förändring nu, säger 
Sven-Olof Frisk.

Han är noga med att betona 
att det inte ligger några inter-
na konflikter eller stridigheter 
bakom beslutet. Skulle så varit 

fallet hade Sven-Olof knappast 
blivit kvar i Ale kommun.

– Jag trivs jättebra i Ale 
kommun och när kommundi-
rektören Stig Fredriksson frå-
gade om jag var intresserad av 
att jobba kvar i organisatio-
nen behövde jag inte fundera 
särskilt länge. Jag hade visser-
ligen lite andra planer också, 
men det här känns helt rätt, 
säger Frisk.

Vad blir dina framtida ar-
betsuppgifter?

– Jag ska arbeta med ut-
vecklings- och planerings-
frågor. Tanken är att jag ska 
jobba brett. Exakt vilka om-
råden som ska prioriteras be-
stämmer Stig Fredriksson.

Sven-Olof Frisk blir kvar 
som vård- och omsorgschef 
till dess att hans efterträdare är 
redo att ikläda sig rollen. Re-
kryteringsprocessen är i full 
gång, men ännu finns inget 
namn att presentera.

Vilka egenskaper är det 
främst som din efterträda-
re bör ha?

– Det är svårt att säga, men 
jag tror att han eller hon ska 
vara en visionär samtidigt 
som personen bör vara realis-
tisk och enträget uthållig. Man 

ska veta vad man vill och orka 
hålla i, det är ofta många bollar 
i luften, säger Frisk.

Vad kommer du att 
minnas mest från tiden som 
förvaltningschef?

– Det har varit ett väldigt 
omväxlande jobb i stort och i 
smått. Det är svårt att peka på 
enskilda saker. När jag kom 
hit var förvaltningen ganska 
ny, bara tre år gammal. Då 
var det en förhållandevis platt 
organisation, nu har vi verk-
samhetschefer på alla områ-
den och har således lyckats 
skapa en mer hållbar organi-
sation med stadga, tydlighet 
och struktur, säger Sven-Olof 
Frisk och tillägger:

– En verksamhet som har 
vuxit hela tiden är funktions-
hinderområdet.

Finns det något under din 
chefsperiod som du borde 
gjort annorlunda?

– Säkert är det så. Ibland 
kan jag känna dåligt samvete 
för att jag varit ute för lite i 
verksamheten. Jag känner att 
jag varit för lite närvarande i 
verkligheten så att säga.

Är det något speciellt i 
chefsrollen som du tror du 
kommer att sakna?

– Det vet jag inte. Jag har 
varit chef i någon form sedan 
början av 80-talet, så det är 
inte otänkbart att jag kommer 
sakna pulsen som arbetet inne-
bär, avslutar Sven-Olof Frisk.

JONAS ANDERSSON

Sven-Olof Frisk slutar som förvaltningschef
– Men blir ändå Ale kommun trogen

Sven-Olof Frisk slutar inom kort sin anställning som chef för vård- och omsorgsförvaltningen. 
”Olle” kommer dock att jobba kvar i Ale kommuns organisation, då han i framtiden ska ägna 
sig åt utvecklings- och planeringsfrågor.

SVEN-OLOF FRISK
Ålder: 60.
Bor: Trollhättan.
Familj: Fru och två barn, plus två 
bonusbarn.
Intresse: ”Jag är idrottsintresserad, 
framförallt gillar jag bollsporter. Jag 

spelar korpbadminton och sedan 
tycker jag det är väldigt roligt att 
åka skidor utför.”
Nyårslöfte: ”Det ger man inga när 
man är så här mogen.” 


