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Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. 

Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har 

”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst! 

 

 

Helén Eriksson Elf ny kommunchef i 

Sundbybergs stad 

Helén Eriksson Elf blir ny kommunchef i Sundbybergs stad, med tillträde i 
början av mars. Eriksson Elf har lång kommunal erfarenhet, främst inom 
Göteborgs stad, där hon haft flera höga chefsbefattningar. Närmast 
kommer hon från ett vd-uppdrag i konsultbranschen.  

− Det är lockande att arbeta i en storstadsregion där det händer så mycket som det gör i 
Sundbyberg, och jag är stolt över att få samordna allt det viktiga arbete som utförs i en 
kommun. Jag har stor respekt för uppgiften, säger Helén Eriksson Elf. 

I Göteborgs stad har Helén Eriksson Elf varit vice stadsdirektör, direktör för organisation 
och IT-utveckling, stadsdelschef och verksamhetschef inom utbildning och kultur. 
Dessförinnan var hon verksam inom barnomsorg och utbildning i Vänersborgs kommun. I 
Sundbybergs stad tar hon över efter Göran Langer, som varit tillförordnad kommundirektör 
sedan oktober 2012. 

− Helén Eriksson Elf har en bred erfarenhet från kommunal verksamhet och ett stort driv 
att utveckla och engagera stora organisationer. Som Sveriges snabbast växande kommun har 
vi många spännande utmaningar framför oss och jag ser fram emot ett gott samarbete. Helén 
är varmt välkommen till Sundbyberg, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens 
ordförande.   

Sundbyberg är en av Sveriges mest expansiva kommuner, och växer fram till 2020 med 50 
procent till 60 000 invånare. Utbyggnaden av barnomsorg och skola, vägar och infrastruktur 
samt behovet av rekrytering inom dessa och andra områden, är en del av utvecklingen som 
Eriksson Elf kommer att leda.  

 

 

För mer information, kontakta: 

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 0700 - 87 53 57, jonas.nygren@sundbyberg.se 

Karolina Moe, pressekreterare, 08 - 706 80 69, karolina.moe@sundbyberg.se 
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