
 

Ser fram mot 
samverkan 

Han beskriver sig som en rätt 

vanlig kille, en vedhuggande 

familjeman vars stora drivkraft 

är att ge människor en andra 

chans i livet. Möt Henrik 

Svedberg, ny förbundschef för 

Samordningsförbundet 

Älv&Kust. 

 

Den 1 september 2020 lämnade Per Liljebäck över till sin efterträdare Henrik 

Svedberg efter drygt 14 år som chef för Samordningsförbundet Älv&Kust. Det har 

varit en intensiv första tid för den nye chefen med stort fokus på delårsrapport och ett 

första möte med styrelsen ganska snabbt därpå. 

- Det har helt klart varit mycket att sätta sig in i, men jag har haft fin hjälp av 

biträdande förbundschef Ann-Katrin Österman och det har också inneburit att 

jag snabbt fått en både bred och djup bild av hur Älv&Kust är organiserat och 

fungerar. Och det ser mycket bra ut, säger Henrik. 

Göra skillnad 

Närmast kommer Henrik från chefsuppdrag inom samverkansparten 

Arbetsförmedlingen, och trots många år inom myndigheten är han väl bekant med 

samordningsförbundens verksamhet sedan åren som vice förbundschef och 

förbundschef på Samordningsförbundet Nordost, idag en del av Finsam Göteborg. Vad 

är det som lockar dig tillbaka till samverkan? 

- För mig handlar det om var jag kan göra störst nytta. Samordningsförbunden är 

små i jämförelse med de stora aktörerna man verkar emellan, men vi har i 

samverkan möjlighet att göra verkligt stor skillnad för den enskilda individen, 

menar Henrik. 

Politiskt engagemang 

Intresset för människor och engagemanget bär han med sig sedan uppväxten i Marks 

kommun. Skola lockade inte, unge Henrik började tidigt arbeta, blev fackligt 

engagerad och fortsatte sedan in på den politiska banan där han varit verksam 

kommunalpolitiker i många år. Mycket fokus på sociala frågor har det blivit, men även 

utbildnings- och rättighetsfrågor och ideellt engagemang inom ABF under tiden som 

student. 



- Människors rätt till en andra chans i livet driver mycket av det jag gör. Alla har 

inte den trygga basen att stå på som är så viktig för att man skall klara att ta 

stegen vidare i livet, det är något jag vill försöka ändra på genom mitt 

engagemang, förklarar Henrik. 

Gården på Orust 

Sedan 2008 är han baserad på Orust och bor tillsammans med hustrun Maria och 

yngste sonen på gården mitt i skogen vid vägens slut där hans mamma en gång växte 

upp. Orust har en stor del av hans hjärta, och att få gå ut i skogen för ett pass med sin 

Jonsered för att såga ved är en form av mindfulness han inte vill vara utan. Att slicka 

Orustvägarna på sin motorcykel en annan. 

- Jag har gillat bilar i hela mitt liv men hann fylla 40 innan pappa släpade hem en 

gammal hoj och intresset vaknade hos mig på riktigt. Det är en obeskrivligt 

härlig känsla när allt stämmer och man blir ett med vägen och cykeln. 

Perfektion, myser Henrik. 

Nya utmaningar 

Nu väntar det fortsatta arbetet med att leda Samordningsförbundet Älv&Kust vidare i 

en tid när stora förändringar påverkar samhället, inte minst i skuggan av Covid-19 men 

även när samverkande myndigheters förändrade arbetssätt skapar nya förutsättningar 

för samverkan. Kanske blir Samordningsförbundets roll blir viktigare än någonsin just 

nu. 

- Per och Ann-Katrin har lagt en verkligt stabil grund med bra 

samverkansplattformar och ett mycket kompetent och engagerat team, så 

Älv&Kust står väl rustat att möta dessa utmaningar. Jag ser fram emot att 

förvalta och utveckla vårt förbund så att vi fortsätter att göra skillnad, avslutar 

Henrik. 

 

 

 

                                                

 

Kort om Henrik Svedberg: 

Ålder: 49 år fyllda, född 1 maj 

Bor: Assmunderöd, Orust 

Familj: Fru, två barn + två bonusbarn 

Trivia: Inbiten Toyotanörd, ogillar möss 

 

 


