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ALAFORS. Ann-Britt 
Svedberg har gjort sin 
sista arbetsdag i Ale 
kommun.

Efter fem år som 
chefstjänsteman för-
svinner hon till Väners-
borgs kommun.

Rune Strömberg 
kliver nu in i rollen som 
tillförordnad chef för 
sektor samhällsbygg-
nad.
Ann-Britt Svedberg anställ-
des i Ale kommun på våren 
2006 som förvaltningschef 
för miljö- och bygg. När Nils 
Birgander gick i pension 
2009 fick Ann-Britt dubbla 
chefsroller, utöver miljö- och 
bygg blev hon också ansvarig 
för den tekniska förvaltning-
en. När sedan den nya kom-
munorganisationen trädde i 
kraft vid årsskiftet tillträdde 
hon tjänsten som sektorchef 
för samhällsbyggnad.

– Det har varit en tuff, slit-
sam men samtidigt jättekul 

tid. Ale kommun är en fan-
tastisk organisation att verka 
i med medarbetare som stän-
digt är utvecklingsinriktade. 
Att jag ändå väljer att sluta 
beror på att jag inte får livs-
pusslet att gå ihop. Jag pend-
lar två timmar varje dag till 
jobbet, arbetar mycket och 
det i sin tur går ut över fa-
miljesituationen.

Vad blir det bestående 
minnet från Ale kommun?

– Medarbetarna!
Vad är du mest stolt över 

när du ser tillbaka på de här 
fem åren?

– Att jag har lyckats skapa 
mycket resurser till verksam-
heten och samtidigt åstad-
kommit en struktur med ord-
ning och reda.

Vad för arbetsuppgift 
väntar dig i Vänersborgs 
kommun?

– Jag ska jobba som utveck-
lingschef. Jag blir chef för en 
grupp tjänstemän som ska 
arbeta kommunstrategiskt 
med frågor som bland annat 

rör kollektivtrafik, folkhälsa, 
information och så vidare. 
Helt enkelt centralt strate-
giska frågor. Det handlar om 
att utveckla och effektivisera 
den inre processen.

– Det är en tjänst som 
verkar väldigt spännande och 
jag ser det som en rolig utma-
ning. Även om det pågående 
infrastruktursprojektet inte 
innebär samma motor för Vä-
nersborgs kommun som Ale 
kommun, så kommer de ändå 
att beröras av utbyggnaden av 
E45. Vänersborg har en små-
stadskaraktär med ett fantas-
tiskt läge vid Vänern.

Rune Strömberg, som i ja-
nuari i år hoppade in som till-
förordnad miljöchef i Laila 
Ekmans frånvaro, blir Ann-
Britt Svedbergs efterträdare. 
Åtminstone tillfälligt. Titeln 
tillförordnad chef bär han 
nämligen med sig.

– Jag känner stort stöd från 
såväl politiker som verksam-
hetschefer, därför tackade jag 
ja till uppdraget. Nu får jag 
känna på hur arbetet är och 
sedan se om jag vill vara med 
och söka tjänsten. 

Vad har du för uppfatt-
ning om den nya kommu-
norganisationen?

– Jag har förstått att syftet 
är att åstadkomma en sam-
ordningseffekt och att verk-
samheterna ska komma när-
mare varandra. Jag kan se för-

delarna med det och nu gäller 
det att hitta vägar som ytter-
ligare förbättrar själva grund-
tanken.

Vad blir din viktigaste 
arbetsuppgift den närmas-
te tiden?

– Det är att hitta en takt 
där vi kan dansa tillsammans, 
tjänstemän och politiker. Vi 
har en relativt ny majoritet 
och en ny organisation som 
ska harmonera för att vi ska 
nå bästa tänkbara resultat, av-

slutar Rune Strömberg.
FOTNOT. Som ny tillförordnad 

miljöchef har utsetts Anna Grissle.

Ann-Britt Svedberg lämnar Ale kommun
– Rune Strömberg rycker in som ny sektorchef

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ann-Britt Svedberg lämnar över uppdraget som sektorchef för samhällsbyggnad till Rune 
Strömberg.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
Sektor samhällsbyggnad leds av en 
sektorschef och är indelad i fyra 
verksamhetsområden:
Teknik: ansvarar för va, renhållning, 
gata, trafik, park samt mark- och 
skogsförvaltning.
Fastighet: ansvarar för fastighetsför-

valtning, projektering, lokalförsörj-
ning och energirådgivning.
Miljö: ansvarar för miljö och hälsa, 
naturvård och miljöövervakning.
Plan och bygg: ansvar för detaljpla-
ner och planprogram, bygglov, kart- 
och mätverksamhet samt GIS.

Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Du har stor erfarenhet och utbildning inom gruppträning. 

Som platschef ansvarar du för driften på anläggningen. 
Det primära ansvarsområdet omfattar personal och kundmottagande, 

varför vi ställer stora krav på en hög social kompetens. 

Vi tror att du är resultatinriktad, har lätt för att se möjligheter, är driftig, 
målfokuserad och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga

 såväl muntligt som skriftligt. Vi ser att du har massor av glädje, passion
och drivkraft i det du gör och en förmåga att inspirera människor. 

Din vilja att göra ditt bästa i alla lägen är stark.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare ledarroll.

  
Tjänsten är en heltidstjänst, arbetet innebär kvällstid och till viss del helg.

 
Vi vill ha din ansökan senast 14/8 2011 mejlad till

alexandra.ahlstedt@sportlife.se

Har du frågor om tjänsten så kontakta oss på ovanstående mejladress.

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅR TRÄNINGSANLÄGGNING 

I NÖDINGE PÅ ALE TORG

Sportlife driver sedan 1997 marknadsledande 
träningsanläggningar i Sverige. Intresset för 
friskvård ökar snabbt för både företag och 
gemene man, varför verksamheten expanderar 
kraftigt. Vi har i dag över 70 klubbar. 
Sportlife – alltid på väg framåt!

– Glädje, passion, personligt och professionellt

Vi öppnar efter 
sommaruppehållet
Välkommen till
Öppet hus på Vårdcentralen Skepplanda
Den 15 aug kl 8.00-10.00

Ett tillfälle för dig att träffa politiker från styrelsen 
för Primärvården Södra Bohuslän och personal på 
vårdcentralen.

Vi bjuder på kaffe och förfriskningar.

Väl mött!
Verksamhetschef Kerstin Torgeby och medarbetare på
Vårdcentralen Skepplanda, Albotorget 5 

www.vgregion.se/vardcentralenskepplanda

Vårdcentralen Skepplanda

www.vgregion.se

LEDIGA TJÄNSTER


