
2009  |   vecka 20  |   nummer 19  |   alekuriren 7

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter
Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Alevägen 37, Nol

Öppettider

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

Alla erbjudanden gäller även i vår butik El-Comfort i Alingsås, välkomna!

Rena rama REAN!

50%
rabatt

NU 999:-

Dammsugare
Miele S381
• 1800 W

• Teleskopsrör

• Byggd för 20 års 
 användning 

Begränsat antal!

Ord. pris 1.995:-

Skodde sig själva på skrotet
BOHUS. De sorte-
rade varsamt ut skro-
tet och sålde det till 
skrothandlare.

Det stundtals höga 
skrotpriset lockade tre 
av Sörmossens perso-
nal till ett svindlande 
bedrägeri.

Under två år beräk-
nas de ha sålt skrot 
för 320 000 kronor 
– idag är de avstängda.

Tekniska förvaltningen 
skakas av en skrotaffär – en 
skandalös sådan. Det var när 
Skattemyndigheten gjorde 
revision hos en skrothand-
lare som tre namn dök upp 
väldigt frekvent. Beloppen 
de hade mottagit för inläm-
nat skrot var anmärknings-
värt höga. Dessa tre perso-
ner var samtliga tjänstgöran-
de på återvinningscentralen, 
Sörmossen i Ale kommun.

Skattemyndigheten för-
stod att intäkterna var omfat-
tande och upptaxerade per-
sonerna för åren 2006-2007, 
vilket till sist läckte ut.

– Någon tipsade Alede-
mokraternas partiledare, 
Jan A Pressfeldt, som kon-
taktade oss på förvaltning-

en. Vi tillfrågade omgåen-
de berörd personal som er-
kände direkt. Vi tog följande 
dag beslut om att stänga av 
de tre anklagade, säger Nils 
Birgander, teknisk chef i Ale 
kommun.

Avstängningen gäller 
under 30 dagar. På onsdag 
ska Nils Birgander och per-
sonalchefen få en utredning 
av hela ärendet, därefter 
väntar beslut.

– Formellt kan det handla 
om allt från skriftlig varning 
till avsked. Personligen har 
jag svårt att se hur de ska 
kunna få förnyat förtroende 
och återgå i tjänst. Vi måste 
visa med hela handen att sånt 
här accepterar vi inte i Ale 
kommun, säger Nils Birgan-
der bestämt.

Utredningen omfattar 
2006-2007 och beloppet 
som de anklagade har sålt 
skrot för  uppgår till 320 000 
kronor. Det kan dock handla 
om betydligt mer.

– Jag har svårt att tro att 
skrotaffärerna upphörde 
per automatik den 1 januari 
2008. Lika svårt att tro är det 
att starten var 1 januari 2006. 
Det här kan ha pågått under 
en mycket längre tid och då 

handlar det självklart om be-
tydligt större belopp, medger 
Birgander.

Skrot som lämnas in till 
Sörmossen sorteras vanligt-
vis inte, utan Ale kommun 
säljer det som blandskrot. 
Det ger en betydligt lägre 
intäkt, men innebär också 
mycket mindre arbete. Vad 
personalen gjorde var att 
sortera bort plast och kablar 
från skrotet. Med en egen-
finansierad släpkärra körde 
de sedan iväg det sortera-
de skrotet till skrothandlare 
som betalade kontant.

– Under 2006-2007 och 
en bit in på 2008 var det re-
lativt höga skrotpriser, vilket 
personalen har sagt locka-
de dem att börja – sen blev 
de fartblinda när de såg hur 
mycket pengar man kunde 
tjäna, berättar Birgander.

Vad lär ni av detta?
– Vi får se. I Sverige har 

vi en arbetsmarknad där per-
sonal har stort ansvar, frihet 
och förtroende. Vi är normalt 
sett glada över att inte behöva 
ha arbetsledare överallt. Jag 
hoppas, trots allt, att vi ska 
kunna fortsätta jobba så.

En viktig reflektion är att 
om Ale kommun hade sålt 

skrotet själva, osorterat som 
blandskrot, hade det blott 
motsvarat 20 000 kronor. 
Sorterat blev det desto mer 
värdefullt.

– Men tre av Sörmossens personal avslöjades när intäkterna blev för stora

En skandal plågar Tekniska kontoret i Ale kommun. Under minst två år har tre av persona-
len sorterat och sålt skrot för egen vinning till skrothandlare i området. Skattemyndighe-
ten avslöjade fifflet som under 2006-2007 har omfattat cirka 320 000 kronor.
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