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ALAFORS. Ett tidigare 
kommunalråd har tagit 
plats som vikarie-
rande miljöchef i Ale 
kommun.

Rune Strömberg är 
värmlänningen som 
låtit byta sida – från 
att ha varit heltidspo-
litiker till att bli chefs-
tjänsteman.

– Framförallt är det 
ledarskapet som tillta-
lar mig, säger Rune till 
lokaltidningen.

Rune Strömberg har en 
intressant yrkeshistoria. 
Efter att ha utbildat sig som 
miljö- och hälsoskyddsin-
spektör i Umeå 1979-80 
beslutade sig Rune för att 
lämna hemorten Kristine-
hamn för att flytta till Grums.

– Jag fick en anställning i 
Grums kommun som miljö-
inspektör. Där blev jag kvar 
i tre år då jag blev erbjuden 
ett annat jobb i Karlstad. 
Det varade i drygt sju år. 
Samtidigt som jag arbetade 
i Karlstad kände jag att jag 
började tappa kontakten med 
hemorten Grums och vad 
som skedde där. Det fick mig 
att bli politiskt engagerad. 
Tanken var att jag skulle sitta 
med på partimötena för att 
lyssna, men riktigt så blev det 
inte, skrattar Rune.

Snart var Rune Strömberg 
ordförande för Socialdemo-
kraterna i Grums och seder-
mera kommunalråd. Han 
blev kvar på posten i 13 år, 
1991-2004.

– Det blev en livsstil. Jag 
tyckte det var en jätterolig 
tid, fick träffa många män-
niskor i olika sammanhang, 
förklarar Rune och fortsät-
ter:

– Jag ledde kommunen 
under en tid då det handlade 
mycket om nedskärningar, 
besparingar och effektivise-
ringar. Det blev något av ett 
likhetstecken mellan bespa-
ringar och Rune Strömberg. 
När vi fått det stabilt under 
fötterna och kunde tänka 
mer offensivt valde jag att 
tacka för mig. Det kändes 
bättre att lämna över till 
någon annan, jag hade inte 
kraften att utveckla jobbet.

I samma stund beslutade 
sig Rune Strömberg för att 
lämna politiken helt och 
hållet. Han ville inte bli ett 
före detta kommunalråd 
som satt och ojade sig över 
att saker kunde göras annor-
lunda.

– Det hade jag sett alldeles 
för mycket av. Nu var det ett 
avslutat kapitel för min del. 
Faktum är att jag aldrig har 
saknat politiken däremot alla 
de människor som jag kom 
i kontakt med, såväl i länet 

som i Sverige i stort. 
Efter en kortare sejour 

på länsstyrelsen i Värmland, 
som enhetschef för miljötill-
synen, valde Rune Ström-
berg att starta eget – RS 
Konsult AB.

– Det är ett företag som 
vilar på tre ben; organisa-
tion/ledarskap, miljöfrågor 
och myndighetskontakt för 
företag.

För ett år sedan flyttade 
Rune Strömberg till Göte-
borg och efter en del samar-
bete med GV-gruppen blev 
han inhyrd som chef på mil-
jöförvaltningen i Mölndal.

– Nu är företaget vilande, 
att vara vikarierande mil-
jöchef i Ale på konsultbasis 
under ett års tid skulle föra 
med sig en del praktiska pro-
blem när det gäller myndig-
hetsbeslut, säger Rune.

Ditt intryck av Ale 
kommun?

– Att det händer mycket. 
Det är många spännande 
byggprojekt igång som 
påverkar vår verksamhet om 
inte annat. Jag tycker det 
verkar vara en god stämning 
bland personalen och det 
finns en hög kompetens.

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig?

– Det är själva målbilden 
som vi måste diskutera, hur 
vi ska bli bättre på service 
och bemötande utåt. Det är 

väldigt spännande. För mig 
handlar det om att få perso-
nalen att fungera och må bra. 
Jag är utbildad coach och där 
finns ett antal verktyg jag 
kommer använda mig av. Jag 
tänker genomföra coachande 
samtal där personalen ges 
möjlighet att utveckla sig 
själva.

Kan du dra nytta av din 
erfarenhet som kommu-
nalråd?

– Ja, som tjänsteman har 
jag stor förståelse för hur det 
är att jobba i en politisk styrd 
organisation. Att det ibland 
knorras mellan politiker och 
tjänstemän beror oftast på 
att man inte förstår varan-
dras respektive roller. Jag har 
varit på båda sidor och det 
har jag glädje och nytta av.

Hur fungerar en bra 
ledare?

– Det är faktiskt ganska 
enkelt. Det gäller att se till 
medarbetarens grundläg-
gande behov, att han eller 
hon blir sedda och lyssnade 
på. Som chef måste du tycka 
om och vara intresserad av 
människor, att de ska lyckas 
och må bra. Alla är olika och 
då får vi hantera personerna 
utifrån det även om du alltid 
ska vara rättvis i proceduren, 
säger Rune Strömberg.

Du har inte funderat på 
att söka tjänsten som kom-
mundirektör i Ale?

– En av mina vänner upp-
lyste mig om det och trodde 
att det var den tjänsten som 
jag hade sökt. Jag har inte 
ens tänkt i de banorna. Visst 
hade det varit roligt och sam-
tidigt en kittlande utmaning, 
inte minst nu när det händer 

mycket i Ale och kommunen 
har fått en ny majoritet.

FOTNOT. Rune Strömberg vika-
rierar för Laila Ekman under 2011.

Tidigare kommunalråd vikarierar som miljöchef
– Rune Strömberg drar nytta av sin erfarenhet som politiker

Rune Strömberg har ett förflutet som kommunalråd i Grums 
kommun. Under 2011 kommer han att vikariera som miljö-
chef i Ale kommun.
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NÖDINGE. Ale Fjärr-
värme vill förstärka 
sitt varumärke i kom-
munen.

Som ett led i den 
utvecklingen kommer 
företaget att bjuda in 
till kundträffar.

Den första ägde rum 
i Dammekärr i ons-
dags kväll då den förre 
längdåkningsstjärnan 
Sven-Erik Danielsson 
utgjorde dragplåstret.

Fjärrvärmebolaget vill öka 
sin närvaro i Ale kommun. I 
offensiven ingår bland annat 
att arrangera återkommande 
kundträffar. Årets första hölls 
i OK Alehofs klubbstuga dit 

representanter från bostads-
rättsföreningar och fastig-
hetsbolag i Ale var inbjudna.

– Det blev en lyckad kväll 
med ett knappt 20-tal gäster 
på plats. Jag tog tillfället i akt 
att presentera hur fjärrvärme-
systemet fungerar, hur prisut-
vecklingen ser ut och samti-
digt skickade jag med ett antal 
energispartips, säger Lars 
Larsson, vd på Ale Fjärrvär-
me.

– Faktum är att det ge-
nomfördes en prissänkning 
på fjärrvärme under halv-
årsskiftet 2009 som fick fullt 
genomslag i fjol. Nu är det 
samma pris som gäller i Ale, 
Partille och Göteborg. Det är 
drygt tio procent under snitt-
priset för fjärrvärme i landet, 

poängterar Lars Larsson.
Längdåkaren Sven-Erik 

Danielsson avrundade kväl-
len med att ge allmänna trä-
nings- och vallatips.

– Det var ett mycket upp-
skattat inslag, förklarar Lars 
Larsson.

Sven-Erik Danielsson till-
hörde det svenska skidlands-
laget på 80-talet och 1995 
vann han Vasaloppet. Sven-
Erik Danielsson hade fem 
pallplatser i Vasaloppet.

Ale Fjärrvärme bjöd in till kundträff
– Gammal Vasaloppsvinnare gav vallatips
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I onsdags kväll arrangerade Ale Fjärrvärme en kundträff i Dammekärr där företagets vd, 
Lars Larsson (t h), hade bjudit in den förre Vasaloppsvinnaren, Sven-Erik Danielsson (t h). 
Bland gästerna syntes Birgitta Nilsson och Christer Veglo från Nol.

Föräldrastöd 
från A till Ö

Delta i Föräldrakursen 

COPE
Vi startar kurs på dagtid 

22 februari! Tisdagar kl 10-12 
på Trollevik i Nödinge

Vi vänder oss till dig som har barn mellan 2 
och 9 år och är föräldraledig med ett yngre 
syskon eller är dagledig av andra orsaker. 

COPE utvecklar dina förmågor att
• Se barnens goda sidor
•  Öka barnets förmåga till egna lösningar
•  Vara säker i föräldrarollen                                                                   

Anmälan till handledaren Eva Gundahl 
0303-37 12 50, eva.gundahl@ale.se, 
handledaren Anita Österberg, 0303-33 01 63 
eller folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, 
0704-320 711, birgitta.freden@ale.se

Föräldra-
telefonen

Ibland behöver du som förälder kanske någon 
att prata med, någon som lyssnar och ger 
stöd. Då  kan du ringa till föräldratelefonen 
och få rådgivning. 

0303-33 05 51, 0303-37 12 50

Baby-
massage 

16 mars kl 12-13.30 
startar Birgitta Liljeqvist, certifi erad 
instruktör babymassage 
i Älvängens Missionskyrka. 
6 träffar. Anmälan till 0704-61 08 41

Familjehuset i Surte har

ÖPPET HUS-KVÄLLAR
– sista torsdagen i månaden

24/2  När 2 blir 3
- en kväll för nyblivna föräldrar 

31/3 Att vara tonårsförälder

28/4   Att behålla sitt lugn 
i föräldraskapet

Vi informerar också om Familjehusets olika 
verksamheter och om annat föräldrastöd som 
fi nns i här i Ale.

Adress: Göteborgsvägen 93 i Surte, 
ingång på husets södra gavel.
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