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Ny klädbutik för barn i Älvängen
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FÖRST I SVERIGE MED

Öppningserbjudanden!

Baby och barn

ALAFORS. Lisbeth Tilly 
har utsetts till ny chef 
för vård- och omsorgs-
förvaltningen.

Hon efterträder Sven-
Olof Frisk, som i sin tur 
blir tillförordnad perso-
nalchef.

– Detta blir ett kul 
och stimulerande jobb. 
Samtidigt är det ett 
tufft uppdrag med 
många svåra frågor 
som också innebär ett 
stort ansvar, säger Lis-
beth Tilly.

Är det någon som känner till 
Ale kommun så är det Lisbeth 
Tilly. Hon är uppväxt i kom-
munens norra del, bor med 
sin familj i Älvängen, och fick 
redan i tonåren kontakt med 
äldreomsorgen.

– Det var i slutet av 70-talet 
när jag som 16-17-åring fick 
jobba som sommarvikarie i 
Skepplandas äldreomsorg, be-
rättar Lisbeth.

Kanske var det där som 
intresset för omsorgsarbete 
föddes, men det kom att bli en 
omväg inom det privata nä-
ringslivet innan Lisbeth Tilly 
hittade tillbaka till vårdyrket 
igen.

– Under 80-talet jobbade 
jag bland annat på Eka med 
såväl personalfrågor som eko-
nomi, berättar Lisbeth.

Efter att ha fött sitt tredje 
barn och varit mammaledig 

under ett antal år började hon 
1987 att gå in som extra kvälls-
patrull i Skepplanda hemtjänst. 
Året därpå började Lisbeth 
som vårdbiträde på Klockare-
ängen, som övergick i en fast 
tjänst 1990.

– Fyra år senare bestämde 
jag mig för att börja läsa igen, 
den här gången till arbetstera-
peut.

Efter avslutade studier blev 
det en avstickare till Kungälvs 
sjukhus, för att sedan vända 
tillbaka till Ale kommun och 
börja som en av tre nyanställ-
da arbetsterapeuter på Vika-
damms rehabenhet.

Internutbildad
1999 antogs Lisbeth Tilly till 
kommunens aspirantprogram, 
en intern chefsutbildning. 
Detta resulterade i att hon 
något år senare blev enhets-
chef för Björkliden och Trol-
levik och därefter hemtjänsten 
i Alafors.

– Som enhetschef jobbade 
jag i fyra år innan jag fick erbju-
dandet att bli äldreomsorgs-
chef efter Eva Andersson.

Nu har det gått ytterligare 
fyra år när Lisbeth Tilly är redo 
att anta nästa utmaning i yr-
keslivet. När Sven-Olof Frisk 
aviserade att han skulle sluta 
i höstas bestämde sig Lisbeth 
för att söka den utlysta tjäns-
ten.

– Hade inte den här chansen 
dykt upp hade jag nog fortsatt 

som äldreomsorgschef några 
år till. Jag är dock av den upp-
fattningen att man inte skall 
vara för länge på en och samma 
chefspost, viss rörelse är bra 
och nödvändig tror jag.

Regelrätt rekrytering
Lisbeth Tilly har ingalunda 
fått arbetet som vård- och om-
sorgschef för lång och trogen 
tjänst i kommunen. Hon har, 
precis som övriga sökanden, 
fått gå igenom tester och in-
tervjuer i en rekryteringspro-
cess som ett utomstående kon-
sultföretag ombesörjt.

– Jag tycker att det var spän-
nande, intressant och lärorikt 
att göra testerna, säger Lis-
beth.

Att Lisbeth till slut fick 
chefsjobbet beror enbart att 
hon har den kompetens som 
krävs. Att hon dessutom är 
en uppskattad medarbetare i 
organisationen underlättade 
säkert valet.

Om du ska beskriva dig 
själv som chef, vad säger du 
då?

– Jag är drivande, framåt 
och positiv. När någon ur min 
personal kommer till mig stäl-
ler jag upp. De personer som 
har haft mig som chef tidiga-
re säger säkert att jag jobbar 
mycket, därmed inte sagt att 
jag känner mig utsliten. Jag 
gillar att jobba och det står jag 
för.

Såg du inga betänklighe-

ter i att bli en högt uppsatt 
chef i den kommun som du 
är uppväxt och bosatt i?

– Jag ser det som en fördel 
att vara uppväxt i Ale, jag kan 
dess historia och jag känner 
mycket för kommunen. Jag 
tycker Ale kommun har ett 
stort hjärta och vill mycket. 
Problemet att vara chef i sin 
hemkommun kan vara att folk 
inte alltid håller isär tjänste-
mannen Lisbeth Tilly och pri-
vatpersonen Lisbeth Tilly. På 
så sätt kan det vara lättare att 
vara chef i en annan kommun 
än den man bor i.

Vilken är den största skill-
naden i att vara förvaltnings-
chef jämfört med din tidiga-
re roll som äldreomsorgs-
chef?

– Nu har jag ett mer över-
gripande ansvar och måste 
sätta mig in i fler enheter. Äld-
reomsorgen kan jag, men nu 
gäller det att skaffa sig fördju-
pade kunskaper inom IFO (In-
divid- och familjeomsorgen) 
och funktionshinderenheten. 
Jag ska vara mycket ute i verk-
samheterna och personalen ska 
få berätta om hur de upplever 
arbetet, säger Lisbeth.

Hur ser du på framtiden i 
kommunen?

– Ale är en kommun som 
växer. Vi kommer inte att ha 
obegränsade resurser de när-
maste åren och därför måste 
vi noga se över hur vi använ-
der pengarna på bästa sätt. 

Känner du dig bekväm i 
din nya roll?

– Ja, det känns stimulerande 
och jätteroligt. Vi kommer att 
ha en överlappningsperiod och 
samtidigt som jag tar över efter 
Sven-Olof ska Eva Lanz Sam-
uelsson inta arbetet som till-

förordnad äldreomsorgschef 
till dess att den rekryterings-
processen är klar, avslutar Lis-
beth Tilly.

Lisbeth Tilly ny chef för vård och omsorg
– Tar över efter S-O Frisk som blir tillförordnad personalchef

Lisbeth Tilly, tidigare äldreomsorgschef i kommunen, har nu 
tagit klivet upp och blivit ny förvaltningschef för vård och 
omsorg.
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