
www.tidning.netDär Dalälven möter havet – maj 201112

www.alvkarleby.se Där Dalälven möter havet

Olov Rydberg har haft ett ben 
i litet av varje. Arbetargrab-
ben som blev skattemas, eko-
nomichef på Korsnäs och se-
dan t.f. länsråd. En lyssnande 
trebarnsfar som gillar att läsa 
böcker, äta husmanskost och 
som har svårt att hålla tyst.
Sedan februari tar han bussen 
till kommunchefsjobbet i Älv-
karleby.

Du är uppvuxen på Brynäs i
Gävle?

   - Ja, det fanns ingen studievana i 
släkten. Det var mycket fotboll som 
gällde. Först i gymnasiet insåg jag att 
det var viktigt att ta tag i studierna. 
Jag fick så pass bra betyg att jag kun-
de välja yrkesbana. Jag funderade på 
läkare, tandläkare eller civilingenjör, 
men till sist blev det civilekonom. 
Nationalekonomi lockade mig, jag 
hade sedan länge intresserat mig för 
samhälls- och omvärldsfrågor.

Efter studier i Uppsala började du 
på Skatteverket. Hur kul vad det?

   - När jag tog examen var det just 
då ganska svårt att få jobb som aka-
demiker. Till slut blev jag erbjuden 
ett jobb på revisionsbyrån Öhrlings i 
Stockholm. Allt var egentligen klart 
när Skatteverket i Gävle hörde av sig. 
Det lät intressant och även lönen var 
bättre. Jag trivdes ganska gott där.

Sedan rekryterades du till Kors-
näs – ett globalt företag med höga 
vinstkrav?

   - Ja, det var intressant. Men jag 
tycker egentligen inte rollerna skil-
jer sig så mycket som man kan tro. 
Du anställs på ett 
uppdrag som du ska 
utföra. Som ekono-
michef i näringslivet 
verkar du också i 
ett byråkratiskt och 
komplicerat regel-
verk där du blandar 
spännande strategis-
ka diskussioner med 
tålamodsprövande 
bokslutsprocesser.

Därefter blev det åter en statlig 
myndighet i nästan tio år – Läns-
styrelsen. Vad fick dig att nu hop-
pa på kommunchefsjobbet?

   - Jag tycker inte att man ska vara 
för länge på ett jobb. Dessutom blir 
jag lätt uttråkad om arbetet går för 
mycket på rutiner. Jag är ingen super- 

entreprenör på något sätt men gillar 
nya utmaningar och skyr invanda va-
nor. Sedan tyckte jag nog att jag, med 
min bakgrund, har en hyfsad bild av 
hur samhällsapparaten Sverige fung-
erar. Länsstyrelsen är de facto en del 
av regeringskansliet. Därför lockade 
kommunchefsjobbet i Älvkarleby 
– en mindre kommun, överblickbar 
och där man kan se effekterna av vad 
man åstadkommer. Inbillar jag mig. 
Det tilltalade mig. Jag gillar en tydlig 
kedja orsak-verkan, att man kan göra 
skillnad. Sedan vet jag att Älvkar-
leby kommun har 700-800 anställda, 
alltså en bra mycket större arbets-
plats än Länsstyrelsen i Gävle.

Nu har du suttit ett par månader, 
vad är dina intryck?

   - Jag uppskattar verkligen närhe-
ten. Nu när jag är ny och håller på 
att sätta mig in i verksamheten är det 
så lätt att prata med ansvariga i kor-
ridoren eller fikarummet. Det vimlar 
av duktiga medarbetare. Det är ald-
rig några problem att fixa ett kortare 
möte om det behövs. Sedan känner 
jag igen många frågeställningar från 
Länsstyrelsen.

Nu är du chef i en demokratisk 
styrd organisation med offentlig 
insyn, beslut kan ta tid.

   - Jag har stor respekt för svensk 
demokrati och har inga problem med 
längre beslutsprocesser. Jag upplever 
också att kommunpolitiken är mer 
hands-on snarare än skyttegravs- 
ideologi. Det är mycket verkstad, det 
gillar jag. Däremot kan jag bli otå-
lig om det bordläggs frågor som det 

måste tas beslut i för att verksamhe-
ten ska utvecklas, det hände ibland i 
Länsstyrelsen.

Du är resultatinriktad och gillar 
tydlighet. Som chef – pekar du 
med hela armen?

   - Chef är något du är utnämnd till, 
ledare förtjänar du. För att jag ska 
fungera som en bra ledare i kom-

munhuset, ska jag kunna erbju-
da något vettigt som är värt att 
följa. Mina argument ska vara 
övertygande så att vi är över-
ens om vad vi tillsammans ska 
utföra. Min roll handlar därför 
mycket om att lyssna. 

Men du gillar att prata?

   - Jag har svårt att sitta tyst, 
därför har jag genom åren 
suttit i en del styrelser och för-
äldranätverk.

Lycka till med det nya
uppdraget!

   - Tack.

Olle - ny chef i kommunen 
”Tryggt ledarskap handlar om att lyssna och argumentera”

Olov ”Olle” Rydberg, ny kommunchef i Älvkarleby kommun.

            Jag har stor respekt för svensk 
demokrati och har inga problem med 
längre beslutsprocesser. Däremot kan 
jag bli otålig om det bordläggs frågor 
som det måste tas beslut i för att verk-
samheten ska utvecklas.

”

Fakta:

Namn: Olov Rydberg.
Född: 1953.
Familj: Fru Kristina, tre barn och två barnbarn.
Fritiden: Läser böcker, cyklar, åker skidor. 
Äter gärna: Fläsk med löksås är gott.
Dricker till det: Vatten.
Förebilder: Föräldrarna och även förre landshövding-
en i Gävleborg Christer Eirefelt ”Han hade ett genuint 
ärligt uppsåt”.

Snackar mycket om men gör aldrig …: Borde nog 
träna mer.
Gör, men pratar sällan om det: Jag höll på med judo 
på motionsnivå i många år.
Dold talang: Jobbat som flottare på Dalälven.
Är sämre på: Att snickra.
Reser gärna till: Italien – kulturen, värmen, män-
niskorna.


