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NYGÅRD. Hälften av de 
92 anställda på Elec-
trolux Filter AB riske-
rar att bli utan jobb.

Det blir kontentan 
av de rationaliseringar 
som företaget tänker 
genomföra för sin 
anläggning i Nygård.

Samtidigt planeras 
det för satsningar på 
tio miljoner kronor för 
att bygga ut kapacite-
ten för tillverkning av 
dammsugarpåsar i syn-
tetmaterial.

Det var i slutet av förra veckan 
som ledningen för Electrolux 
Filter AB i Nygård meddelade 
sina anställda om sitt förslag 
till rationaliseringsåtgärder. 
Nu stundar överläggningar 
med de fackliga organisatio-
nerna och därefter MBL-för-
handlingar.

– Några varsel görs inte 
förrän den processen är färdig. 
Erfarenheten från motsva-
rande rationaliseringar inom 
koncernen visar att det brukar 
ta mellan en och tre månader 
innan allting är färdigt. Före-
tagets ambition är dock att det 
ska gå så fort som möjligt, så 
att de anställda ska slippa leva i 
ovisshet under alltför lång tid. 
Allt beror emellertid på hur 
förhandlingarna fortskrider, 
säger Magnus Schreiber, vd 
på Electrolux Filter.

Fabriken i Nygård är den 
enda i landet som tillverkar 
dammsugarpåsar. De senaste 
åren har marknaden för syn-
tetpåsar ökat, samtidigt som 
efterfrågan på dammsugarpå-
sar i papper har minskat kraf-
tigt.

– Idag har vi tre maski-

ner för tillverkning av  syn-
tetpåsar och företaget tänker 
satsa ytterligare tio miljoner 
kronor för att bygga ut ka-
paciteten just för denna till-
verkningsgrupp. Det ger oss 
bättre konkurrenskraft, säger 
Magnus Schreiber.

Den kraftiga personalned-
skärningen ska således inte 
uppfattas som början till 
slutet för Electrolux Filter 
i Nygård?

– Nej, tvärtom. Även om 
det känns väldigt tråkigt att 
så många medarbetare behö-
ver lämna sina arbeten, så är 
det enda vägen att gå för att 
vi ska förbli konkurrenskraf-
tiga och säkra verksamheten 
på sikt. Det som är glädjan-
de i den här historien är att 
koncernen väljer att investera 
i den här anläggningen, säger 
Schreiber.

Av de 92 personer som ar-
betar på Electrolux Filter 
i Nygård är 16 tjänstemän 
och övriga kollektivanställda. 
Båda dessa grupper kommer 
att beröras av den planerade 

effektiviseringsåtgärderna.

Hur reagerade personalen 
på den information som 
delgavs dem?

– Min personliga uppfatt-
ning är att de hade på känn 
att något var på gång. Däre-
mot tror jag att omställning-
en som vi annonserade blev 
större än vad många hade 
väntat sig. Det är ett tungt 
besked och naturligtvis spri-
der det sig en osäkerhet när 
så många berörs av rationali-
seringen, säger Magnus Sch-
reiber och fortsätter:

– Jag tycker dock att samt-
liga har tagit emot informa-
tionen på ett samlat sätt. Alla 
på företaget förtjänar en eloge 
och de uppträder mycket 
lojalt.

Merparten av de anställ-
da är hemmahörande i Lilla 
Edets kommun.
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Magnus Schreiber tillträdde som vd på Electrolux Filter AB i 
Nygård på hösten 2004. I förra veckan tvingades han med-
dela att hälften av företagets 92 anställda riskerar att förlo-
ra sina arbeten.

Beslut om effektiviseringsåtgärder har tagits på Electrolux Filter för att säkra verksamheten 
på sikt. Samtidigt som företaget halverar sin personalstyrka ska det investeras tio miljoner 
kronor i en utbyggnad av kapaciteten för tillverkning av dammsugarpåsar i syntetmaterial.

Electrolux i Nygård 
rationaliserar och 
miljoninvesterar
– Halva personalstyrkan riskerar att 
bli utan arbete

NÖDINGE. Ale kommun 
har beviljats ett bidrag 
från Myndigheten för 
skolutveckling på 1,2 
miljoner kronor.

Ambitionen är att 
hitta en över tid hållbar 
utveckling i kommunens 
sätt att samverka kring 
målgruppen ”barn som 
far illa”.

– Kan vi samordna 
den kompetens som 
finns inom respektive 
förvaltning kan det bli 
jättebra. Det gäller bara 
att få ihop lagdelarna. 
Vi måste hitta nya 
vägar för samarbete 
mellan skola, social-
tjänst, polis och fritid, 
säger projektledaren 
Peter Madsen.

Projektet ”Barn som far 
illa” vänder sig i första hand 
till ungdomar med invand-
rarbakgrund. I sitt integra-
tionsarbete vill Ale kommun 
göra en satsning på den röda 
tråden från tidig grundskole-
ålder till 20-årsåldern. Målet 
är att skapa ett förvaltnings-
övergripande lärande i orga-
nisationen kring integrations-
arbetet i Ale. En viktig mål-
grupp blir förberedelseklas-
serna på grundskolan, FBK, 
och dess motsvarighet, IVIK, 
på Ale gymnasium. Syftet är 
att förebygga förekomsten av 
våld, droger och kriminalitet 
i kommunen.

– Vi hoppas att kunna hitta 
ett koncept som är värt att 
satsa på även efter projektti-
dens slut. Det är oerhört vik-
tigt att ungdomarna hittar 
meningsfulla saker att göra 
på sin fritid. Vi vuxna måste 
rannsaka oss själva och fun-
dera på vad det är som gör att 
ungdomar hamnar snett och 
väljer fel alternativ. Vi borde 
skämmas som inte kan erbju-
da exempelvis ett gym eller 
ett Internetcafé i Nödinge. 
Kommunen står inför stora 
bekymmer i framtiden om vi 
inte hittar bättre sätt att stödja 
våra ungdomar, säger Peter 
Madsen.

Personalförstärkning
Bidraget som har beviljats Ale 
kommun får endast nyttjas till 
personalförstärkning, inte till 
prylar att använda i verksam-
heten.

– Finns det institutioner 
eller företag som vill bidra 
med material till projektet får 
de hemskt gärna höra av sig, 
säger Madsen.

Projektet kommer att pågå 
under hela 2008, men diskus-
sioner förs redan om en för-
längning in i 2009. Hösten 
har Peter Madsen ägnat åt 
att anställa personal, bland 
annat har elevhälsan för-
stärkts och Ibrahim Namro, 
tidigare elev vid Ale gymnasi-
um, numera kulturvetare och 
musiker, blir ansvarig för ett 
estetiskt/musikaliskt integra-
tionsprojekt som skall utmyn-
na i en föreställning för all-
mänheten och kommunens 

skolor.
– Som ett första steg har 

Ibrahim startat upp ”Hip-
hop-verkstad” i Ale gymnasi-
um på torsdagskvällar. Det är 
en verksamhet där våra ung-
domar får ge sig andra ut-
trycksmedel än bara själva 
pluggandet. Tanken är att 
fånga upp killar och tjejer som 
inte spelar fotboll, innebandy 
eller liknande på sin fritid, 
säger Peter Madsen och till-
lägger:

– Det kommer också satsas 
resurser så att vi kan öka öp-
pethållandet av fritidsgården 
i Nödinge. Dessutom blir det 
en utveckling av lov- och som-
marskola samt läxhjälp för 10-
19-åringar. Här samarbetar 
grundskolan, gymnasiet och 
Ale Fritid.

Bekymringssamtal
Lika viktigt som det är att nå 
ungdomarna, lika viktigt är 
det att få med föräldrarna i 
projektet. Av den anledning-
en satsas det också på så kall-
lade bekymringssamtal med 
föräldrar vars barn befinner 
sig i riskzonen eller redan far 
illa.

– Kontakter har tagits med 
Angereds socialtjänst som har 
erfarenhet av liknande möten 
och vi ser med spänning fram 
emot att genomföra detta i 
samarbete mellan skola, fritid, 
socialtjänst och polis, säger 
Madsen och fortsätter:

– Vi kommer också att er-
bjuda föräldraföreläsning, en 
utbildning i hur det svenska 
samhället fungerar. Här får 
vi också tillfälle att poängtera 
vikten av att barnen och ung-
domarna kommer in i fören-
ingslivet.

Vad har du för förväntning-
ar på projektet?

– Det är att visa politiker, 
föräldrar och oss själva att vi 
kan vända trenden om vi drar 
samtidigt och åt samma håll. 
Det kan låta klyschigt, men 
det är bara med gemensam-
ma krafter som vi kan lyckas. 
Det är så oerhört mycket värt 
om vi kan undvika att samhäl-
let behöver omhänderta ung-
domar. Istället ska vi ge ung-
domar stöd i ett tidigt skede 
innan allt riskerar att gå åt 
skogen, säger Peter Madsen.

– Jag ser det inte som något 
problem att få bort ”stup-
rörstänkandet”. Samverkan 
mellan de olika aktörer som 
ingår i projektet har redan 
tagit ordentlig fart. Det enda 
jag är orolig för är att det poli-
tiska samfundet inte inser all-
varet av problemet. Således 
gäller det att vi flyttar upp 
problematiken på alla nivåer 
så att alla är med i matchen, 
avslutar Madsen.

Samverkansprocess ska 
hjälpa barn som far illa
– Meningsfull fritidssysselsättning är jätteviktig
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Myndigheten för skolutveckling har beviljat Ale kommun ett 
bidrag på 1,2 miljoner kronor för projektet ”Barn far illa”. 
Ibrahim Namro har projektanställs och blir en viktig kugge 
i det operativa arbetet, då han bland annat ska leda en hip-
hop-verkstad för berörda barn och ungdomar. 
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