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– det nya namnet på den offentliga primärvården

En allergisk reaktion kan komma plötsligt och är alltid lika oönskad.  
Då är det tryggt att ha någon i närheten som vet allt om utslag och klåda. 
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar din 
mottagning på narhalsan.se

Först omkring månadsskif-
tet februari-mars väntas en 
permanent sektorschef för 
utbildning vara på plats, men 
fram tills dess är det Thor-
björn Jordansson som tagit 
över efter Annika Sjöberg.

Ale är för honom obruten 

mark och den första tiden 
ägnar han därför åt att lära 
känna kommunen för att se 
var behoven finns. 

– Mitt uppdrag går ut på 
att analysera varför resulta-
ten är så dåliga och föreslå 
åtgärder till förbättringar. 

Jag ska starta processer och 
bygga upp strukturer, samti-
digt som jag ansvarar för den 
dagliga driften. Just nu pratar 
jag med mycket folk inom 
organisationen. 

Vilka är Ales främ-
sta styrkor när det gäller 
skolan?

– Det finns en väldig 
ambition inom både skol- 
och förskoleverksamheterna. 
Här finns chefer som vill 
göra något bra och bidra till 
goda resultat. Samma har jag 
upplevt på den fackliga sidan. 
Man har en vilja att skapa 
goda förutsättningar. Sedan 
har Ale kommit långt när det 
gäller IT och att alla elever 
har en egen dator är mycket 
positivt. 

Vilka är svagheterna?
– Det är för tidigt att 

säga något om. Det skulle 
jag dessutom inte prata 
offentligt om, utan det är ett 
internt arbete. 

Det har de senaste åren 
varit hög omsättning på 
chefer inom utbildnings-

sektorn i Ale kommun. 
Hur ska man göra för att 
göra uppdraget hållbart på 
lång sikt?

– Det är bra för organisa-
tionen att byta. Man brukar 
säga att maxgränsen för en 
chef på den här nivån är fem 
år, sedan tappar man för 
mycket nytänkt och hamnar i 
slentrian. Själv har jag aldrig 
stannat längre än fem år på 
samma ställe.

Du fick mycket kritik i 
ditt tidigare uppdrag som 
chef för skol- och fritids-
förvaltningen i Helsing-
borg, bland annat för ditt 
ledarskap. Det rapporte-
ras om att du fick sparken. 

Vad är din syn på det som 
hände?

– Det var ett väldigt kom-
plext uppdrag där jag i min 
chefsroll dels skulle stärka 
friskolornas position och 
samtidigt försvara den kom-
munala skolan. Med tanke 
på att det i Helsingborg 
finns lika många friskolor 
som kommunala stod man 
hela tiden på två olika ben. 
I arbetet med att bygga upp 
varumärket för den kom-
munala verksamheten rådde 
en oenighet om den riktade 
formen och vad som krävdes. 
Att jag skulle ha fått sparken, 
som det skrivs om i media, 
håller jag inte med om då vi 

skildes åt i bästa samförstånd. 
Jag var dessutom inne på 
mitt femte år, så det kändes 
naturligt att gå vidare.

Skulle samma situation 
kunna uppstå i Ale?

– Inte alls. Här har vi inte 
två organisationer utan en, 
som jobbar åt samma håll. 

Sammanfattningsvis, 
hur känner du inför ditt 
nya uppdrag?

– Skitkul! Jag ser det som 
en utmaning och här finns 
stora problem som ska han-
teras.

Tar över med
tydliga mål
– Thorbjörn ny chef för sektor utbildning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

THORBJÖRN JORDANSSON
Ålder: 59
Bor: Årjäng i Värmland (vecko-
pendlar)
Gör: Ny tillförordnad chef för utbild-
ningssektorn i Ale kommun
Familj: Hustru och fyra vuxna barn
Intressen: Trädgård, fi ske, musik, 
golf och mat
Om sin nya tjänst: ”Skitkul! Jag ser 
det som en utmaning och här fi nns 

stora problem som ska hanteras.”
Tidigare chefsuppdrag: Rektor 
i Trollhättan 10 år, gymnasiechef 
i Trollhättan 1 år, Skolchef i Vittra 
3 år, förvaltningschef i Skara 3 år, 
förvaltningschef i Helsingborg 5 år, 
egenföretagare sedan 2 år och har 
under den tiden varit inhyrd rektor 
i Säter.

På obruten mark. Thorbjörn Jordansson är ny tillförordnad chef för sektor utbildning i Ale 
kommun.

NÖDINGE. Thorbjörn Jordansson är ny tillförord-
nad chef för utbildningssektorn.

Hans ledarskap har tidigare blivit ifrågasatt, 
något han menar grundat sig i ett synnerligen 
komplext uppdrag.

Nu är hans främsta uppgift att lägga en grund 
för att höja skolresultaten i Ale kommun.

Vi har 24 nybyggda lägenheter till salu.
Än så länge.

peabbostad.se

BRF
Östra Ängarne
– prisvärt och

bekvämt!

Reservera din favorit på säljstarten 26 september!
En järnnia från Backa Säteri Golf i Nödinge 
bygger vi funktionella lägenheter med stora, 
möblerbara balkonger i soligt västerläge. 
Kom på säljstart den 26:e september, så 
har du möjlighet att lämna in önskemål om 
reservation av din favoritlägenhet. 

Säljstarten hålls på Backa Säteri Golf (Säterivägen 2) torsdagen den 26:e september kl 17. 

Joakim Olsson
Fastighetsbyrån
Telefon: 0303-74 62 50
Mobil: 0708-44 63 12
joakim.olsson@
fastighetsbyran.se


