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Nordmalings kommun anställer ny barn- och utbildningschef
Processen med att rekrytera en ny förvaltningschef till Nordmalings barn- och
utbildningsförvaltning är nu färdig. 11 februari påbörjar Erik Lenne, före detta barn- och
utbildningschef i Simrishamn, sin anställning vid Nordmalings kommun.
Måndag 11 februari påbörjar Erik Lenne sin nya anställning som förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen i Nordmalings kommun. Som ny förvaltningschef hoppas han kunna bidra till
en positiv utveckling som stärker Nordmaling som kommun för barn och unga.
− Jag ser det utvecklingsarbete som skola och förskola i Nordmaling står inför som en verklig utmaning för mig
och alla medarbetare. Min ambition är att säkerställa att alla barn och unga får de bästa förutsättningarna för
lärande och därigenom möjlighet att forma ett bra vuxenliv, säger Erik Lenne.
Erik Lenne har lång erfarenhet av att arbeta i ledande position. Han har tidigare arbetat som förvaltningschef
för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun i Skåne, där han började 2010. Tidigare har han
även arbetat som gymnasiechef i Sollefteå samt inom andra positioner i Dalarna, Värmland och Lappland. Han
är mycket glad över att nu ha fått förtroendet att bli barn- och utbildningschef i Nordmalings kommun och att få
återvända till Ångermanland.
− Jag är mycket ödmjuk inför en mycket stor och ansvarfull arbetsuppgift, säger Erik Lenne. Som yrkesman och
chef är jag generalist, som ledare försöker jag vara lyhörd och coachande. Jag karaktäriserar mig som engagerad
och drivande där nytänkande är en viktig egenskap för att uppnå resultat. Det är viktigt för mig att kunna
inspirera och stimulera alla medarbetare och det gör jag bäst genom att vara nära verksamheten och ha en bra
överblick.
Erik Lenne är 58 år och är far till två vuxna barn far boende i Göteborg och Uppsala. På fritiden gillar han att
vara utomhus, alla typer av skidåkning och att åka runt på sin racercykel. Motivationen är bland annat att delta i
Vasalopp och Vätternrundor.
− Det faktum att även kärleken finns på nära håll i Nordmaling gör det naturligtvis extra positivt att flytta norrut,
avslutar Erik Lenne.
Kommunchef Dan Vähä är nöjd med nyrekryteringen:
− Jag är glad att vi lyckats rekrytera Erik Lenne till ny barn och utbildningschef. Han har bred erfarenhet från
utbildningsområdet och samtidigt har han arbetat med många verksamhetsutvecklingsprojekt som Nordmaling
kommer att ha nytta av. Erik har ett bra driv, är resultatinriktad och vill nå målen tillsammans med sina
medarbetare, säger kommunchef Dan Vähä
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