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NÖDINGE. Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla 
Edet har fått en ny chef 
efter Fati Maroufi, som 
blivit ansvarig för kon-
toret i Västra Frölunda.

Hennes efterträdare 
på posten är Fredrik 
Skoglund, rekryterad 
från de egna leden och 
närmast från rollen 
som sektionschef på 
Järntorget.

– Att få jobba med 
helheten tilltalar mig, 
säger Fredrik till lokal-
tidningen.

I måndags gjorde Fredrik 
Skoglund sin första arbetsdag 
som kontorschef i Ale/Lilla 
Edet. Han har arbetat inom 
organisationen sedan 1998 i 
diverse olika projektformer, 
bland annat med vägledning, 
jobbcoachning som informa-
tör och rådgivare.

– Jag har varit runt på ett 
antal kontor i Göteborgsom-
rådet.

Den senaste tiden har 
Fredrik Skoglund tjänstgjort 
som sektionschef på Järntor-
get. Nu var tiden mogen att 
ta nästa steg i yrkeskarriären 
och bli kontorschef i Ale/
Lilla Edet.

– Det är väl med skräck-
blandad förtjusning man tar 
sig an det här uppdraget, 
säger Fredrik med ett brett 
leende.

– Jag hoppas naturligtvis 
att jag med mitt chefskap ska 

entusiasmera personalen och 
på så sätt medverka till att det 
blir en schysst arbetsplats.

Om du ska beskriva dig 
själv som ledare?

– Jag är lyhörd. Att vara 
tillgänglig tycker jag är vik-
tigt, såväl för våra kunder 
men också för personalen. 
Jag ska vara mycket här och 
nu, men även blicka framåt 
och vara visionär. Jag tror 
många skulle säga att jag är 
prestigelös och jag föresprå-
kar ett situa-
tionsanpas-
sat ledar-
skap, säger 
F r e d r i k 
S k o g l u n d 
och tilläg-
ger:

– Jag tror 
inte på att 
vara inne 
och peta i detaljer, som chef 
ska man matcha teamens 
behov av ledning och styr-
ning.

Vad känner du till om 
Ale kommun?

– Inte särskilt mycket 
måste jag erkänna. Jag har 
studerat en del fakta inför det 
här uppdraget. Småskalighe-
ten känner jag till, liksom det 
faktum att här finns många 
mekaniska verkstäder, en 
del industrier och mycket 
handel. Jag har fått en liten 
guidning för att få koll på 
geografin. Jag hoppas det 
blir mer av den varan framö-
ver. Jag ska också planera in 

ett antal företagsbesök.
Ditt första intryck av din 

nya arbetsplats?
– Positivt! De gemen-

samma krafter som finns 
mellan Arbetsmarknadsen-
heten och Arbetsförmed-
lingen bådar väldigt gott. 
Personalen vill så att det 
värker.

Vad blir den största 
utmaningen i ditt arbete?

– Det är kärnuppdraget, 
att effektivt sammanföra 

a r b e t s s ö -
kande med 
arbetsgivare. 
Det gäller 
att hitta for-
merna för 
det. En annan 
utmaning är 
givetvis att 
minska utan-
f ö r s k a p e t , 

inte minst gäller det lång-
tidsarbetslösa och gruppen 
ungdomar.

Andelen öppet arbetslösa 
i Ale kommun är idag 3,8% 
och i Lilla Edet 3,4%. Det är 
lägre än genomsnittet i länet 
och i riket.

– I augusti fördubblades 
antalet nyanmälda platser till 
Arbetsförmedlingen i Ale, 67 
stycken jämfört med 34 mot-
svarande period förra året. I 
Lilla Edet anmäldes 20 nya 
platser, att jämföra med sju i 
augusti förra året. Det är en 
positiv utveckling. Dessvärre 
ökar arbetslösheten inom 
vissa grupper, ungdomar till 
exempel, och det är något vi 
måste komma till bukt med, 
avlutar Fredrik Skoglund.

Ny chef för Arbetsförmedlingen
– Fredrik Skoglund rekryterad från egna leden
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Fredrik Skoglund är ny chef för Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet. Han tillträdde tjänsten i 
förra veckan.

FREDRIK SKOGLUND
Ålder: 42.
Bor: Göteborg.
Familj: Fru och tre barn.
Intressen: Att träna på gym, genom-
för en hel del pass på en av de större 
friskvårdskedjorna inne i Göteborg.
Lyssnar helst på: Det mesta, gärna 

schlager.
Äter helst: Jag gillar husmanskost, 
äter mycket pasta.
Ser helst på tv: Engelska deckare.
Aktuell: Som ny chef för Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla Edet.

Jag tror inte på att vara 
inne och peta i detal-
jer, som chef ska man 

matcha teamens behov 
av ledning och styrning.

Fredrik Skoglund

Vägom-
byggnad 

pågår
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– Lätt att nå!
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NU HAR DET ÖPPNATS EN NY 
PROVISORISK VÄG SÅ ATT DU 
LÄTTARE KAN KÖRA NORRUT


