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NÖDINGE. Det brukar 
pratas om en smekmå-
nad.

Den är nu över för 
nye kommunchefen.

– Mitt första intryck 
av Ale är väldigt bra, 
samtidigt som jag vet 
att vi står inför stora 
utmaningar, säger Erik 
Lidberg till lokaltid-
ningen.

Han har kastat sig mellan 
den offentliga sektorn och 

det privata näringslivet. Erik 
Lidberg är utbildad ekonom 
som efter några år inom den 
kommunala sektorn i Kungs-
backa, Strömstad, Örebro 
och Göteborgs Stad blev in-
tresserad av att byta sida.

– Jag är i grunden en nyfi-
ken person. Jag hade en upp-
fattning om att vi inom den 
offentliga sektorn inte var 
riktigt lika bra som dem i det 
privata näringslivet, därför 
ville jag undersöka saken. 
Bland annat jobbade jag åtta 

år på Volvo IT, berättar Erik 
Lidberg.

Vad kom du fram till?
– Att Volvo hade en or-

ganisation i världsklass, men 
att administrationen var 
klart sämre än i en kommun, 
bortsett från faktureringen. 
I övrigt var det ganska likt 
en kommun, en stor organi-
sation där det ibland kan gå 
lite trögt. Skillnaden är att 
när ett privat företag fattar 
beslut och trycker på knap-
pen, då går det fort.

Lockad
De senaste åren har Erik Lid-
berg jobbat som kommunchef 
i Vårgårda och dessförinnan i 
skånska Östra Göinge.

– När jag fick erbjudan-
de om att börja jobba i Ale 
blev jag väldigt lockad av det. 
Efter mitt möte med politi-
kerna kände jag att här finns 
förutsättningar att göra något 
bra ännu bättre. Det är upp 
till oss att starta resan mot det 
gemensamma målet.

– Givetvis spelade även min 
privatsituation in i bilden. Jag 
mer än halverar restiden ef-
tersom familjen är bosatt i 
Göteborg.

Vilka är Ales främsta 
egenskaper om du jämför 
med andra kommuner du 
jobbat i?

– Vi har ett bra differen-
tierat näringsliv, närheten 
till Göteborg kan man heller 
inte bortse från. Det är en stor 
fördel i många sammanhang. 
Vad vi behöver jobba med är 
vår attraktivitet. Centrumpla-
neringen är jätteviktig. Den 
nya vägen och järnvägen ger 
oanade möjligheter, men kan 
också vara ett hot. Skulle jag 
önska något när infrastruktu-

ren är fullt utbyggd, så vore 
det att vi fick upp stora ljus-
skyltar där vi önskade ”Väl-
kommen till Ale”. Där skulle 
vi kunna marknadsföra allt 
det positiva som händer i vår 
kommun.

Vilka påtagliga brister 
ser du i Ale kommun?

– Det är för tidigt att säga. 
Jag vet att det har varit en 
jobbig omorganisation, nu 
hoppas jag att vi ska få ro i 
den och kunna jobba med en 
tydlig inriktning inför 2012.

Vilka är dina prioritera-
de arbetsuppgifter så här 
inledningsvis?

– Så här i början är det 
många operativa frågor som 
behöver lösas. Jag fokuserar 
nu på att få ihop den gemen-
samma förvaltningen. Sedan 
behöver vi arbeta med att vi är 
en kommun som har en vision 
och ett arbetssätt. Det liknar i 
mångt och mycket mina tidi-
gare uppdrag som kommun-
chef där man precis som i Ales 
fall gått från flera förvaltning-
ar till en, säger Erik Lidberg 
och fortsätter:

– Nu ska vi jobba intensivt 
med att ta fram en gemensam 
målbild, alla ska veta vart vi är 
på väg. Mitt arbete som kom-
munchef tror jag lite längre 
fram kommer att kunna ägnas 
åt mer strategisk planering 
och utveckling i kombination 
med näringslivsfrågor. Den 
politiska visionen ska ju dess-
utom omvandlas till en hand-
lingsplan vilket kommer att 
bli ett intressant arbete.

Hur ska det ske i prak-
tiken?

– Organisationen måste 
veta vad vi tillsammans har 
bestämt. Det ska finnas en 

ordning på hur vi ska ta oss 
dit. Genom att ta små men 
många steg, så är jag överty-
gad om att vi lyckas bra. Vi ska 
också ha en idé om att alltid 
jämföra oss med de bästa 
kommunerna.

Beskriv dig själv med tre 
ord?

Min chef på Volvo Ulf 
Nilsson uttryckte sig: Du 
är visionär, analytisk och får 
saker gjorda.

Hur ser framtidens Ale 
ut i dina ögon?

– Det finns fina planer 
gjorda, strukturstudier med 
mera. Nu gäller det att vi le-
vererar. Det är upp till bevis! 
Jag sade det förut och säger 
det igen, centrumutveckling i 
våra orter är viktig. Alla våra 
kommunala verksamheter be-
höver ständigt utvecklas. Till-
sammans ska vi  skapa stolthet. 

Sist men inte minst, vad 
önskar sig Ales nye kom-
munchef i julklapp?

– En lugn jul och ett hårt 
paket. I paketet får det gärna 
ligga en IPad.

Stora utmaningar 
väntar i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Erik Lidberg tillträdde sin tjänst som kommunchef i Ale den 1 november.

ERIK LIDBERG
Ålder: 56.
Bor: Göteborg.
Familj: Hustrun Elisabeth, sönerna 
Calle, 20, och Victor, 17.
Intressen: Resor, vara ute i naturen, 
veteranbilar
Stjärntecken: Skorpion.
Äter helst: Svensk klassisk hus-
manskost. 

Favoritmusik: Det varierar, just 
nu Veronica Maggio. Gärna svensk 
musik. Musiken betyder inte lika 
mycket nu som den gjorde i tonåren.
Person jag beundrar: Nelson Man-
dela. En annan person som jag 
beundrar är Hans Blix.
Aktuell: Som ny kommunchef i Ale, 
som har cirka 2 000 anställda.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

– Smekmånaden över för nya kommunchefen


