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Kommundirektör Stig Fredriksson sparkas
NÖDINGE. Kommundi-
rektör Stig Fredriksson, 
59, fick sparken i fre-
dags.

Detaljerna kring 
skälen är få och den 
politiska ledningen vill 
använda andra ord.

– Vi har valt ett nytt 
spår och behöver då en 
ny ledning, säger kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M).

Det är uppenbart att ärendet 
försöks skötas så snyggt som 
möjligt, men det står utan 
tvivel att kommundirektör 
Stig Fredriksson inte lyckats 
övertyga den nya politiska 
ledningen om sin kompetens. 

Parterna kommer därför att 
gå skilda vägar. Förhandling-
en är inledd och Fredriksson 
är entledigad från sitt upp-
drag. I ett fåordigt pressmed-
delande menar kommunsty-
relsens ordförande att det är 
ett naturligt skeende när en 
kommun ska utvecklas i en ny 
riktning.

– Vi behöver en ny typ av 
ledare och har därför bett Stig 
Fredriksson att kliva åt sidan. 
Det här var det minst dåliga 
tillfället att ta beslutet. För 
övrigt har jag inga kommen-
tarer, då vi precis har inlett 
en förhandling med Stig 
Fredriksson. Det är också en 
människa vi talar om, inte en 
sak, säger Mikael Berglund 
och tillägger:

– Några andra personal-
förändringar är inte planera-
de i kommunledningen.

Anser du att Stig Fre-
driksson har fått sparken?

– Jag vill inte använda det 
ordet. Vi har en bra dialog.

Lokaltidningen når Stig 
Fredriksson på måndagsför-
middagen.

– Den nya politiska led-
ningen har bestämt sig för 
att byta chef för tjänste-
mannaorganisationen. Jag 
är därför entledigad. Beske-
det kom hastigt, men jag har 
inga vidare kommentarer till 
det, säger han.

Är du besviken?
– Jag har som sagt inga 

kommentarer. Det här är 
spelreglerna för en kommun-

direktör och det visste jag om 
när jag tog jobbet.

Vad tar du med dig från 
dina fem år i Ale?

– Mycket positivt. Det 
finns många engagerade 
medarbetare som gör ett fan-
tastiskt bra jobb.

Kommunledningen 
kommer att utse en till-
förordnad kommundirek-
tör under veckan.Huruvida 
tjänsten kommer att bli kvar 
eller ej är inte helt klart.

– Nu ska vi utvärdera och 
fundera kring vad som är bäst 
för Ale, säger Mikael Berg-
lund.

Tillträdande oppositions-
råd, Paula Örn (S), kom-
menterar Stig Fredrikssons 
avsked så här:

– Det finns ännu inget 
formellt ärende och jag har 
inte mer information än den 
media har fått idag på mor-
gonen. Spontant kan jag säga 
att vi inte delar deras uppfatt-
ning och vi har fullt förtroen-
de för Stig Fredriksson.

Beskedet om kommundi-
rektörens entledigande slog 
ner som en bomb på Medbor-
garkontoret i måndags, men 
ingen som lokaltidningen har 
varit i kontakt med vill kom-
mentera händelsen.

– Den nya politiska ledningen vill ha en ny chef

Beslutet kan kosta fyra miljoner

Att göra sig av med en 
kommundirektör är kost-

samt. Det vet inte minst 
Ale kommun som i tät följd 

gjorde sig av med Eva Hå-
kansson (2002), och Pia Lil-
jeblad Ryberg (2004). Efter 
denna turbulens hyrdes Ione 
Oscarsson in för att bringa 
ordning och reda. Stig Fre-
driksson tillträdde sommaren 
2005. Drygt fem år senare får 
även han packa ihop. Pia Lil-
jeblad Rybergs avsked är det 
dyraste hittills med 36 må-
nadslöner. Med tillhöran-
de sociala avgifter blir pris-
lappen åtskilliga miljoner. 
Enligt jurister som tidning-
en talat med kommer Stig 
Fredriksson, om inte särskil-
da skäl föreligger, att kunna 
kvittera ut minst 24 månads-
löner, det kan till och med bli 
tal om tre årslöner. Det skulle 
i så fall kosta cirka 4 miljo-
ner kronor. Fredrikssons må-
nadslön uppgår enligt uppgift 
till 75 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande Mikael Berglund (M) 
kommenterar prislappen.

– Vi har inte räknat på det, 
eftersom vi först ska ha en 
förhandling. Jag vet att två år 
är praxis, men det är ändå den 
här vägen vi har valt att gå.

Det har än så länge varit 
omöjligt att bringa klarhet i 
om det finns några argument 
för kommundirektörens has-
tiga avsked. Saknas dessa blir 
som nämnts prislappen saftig.

För Stig Fredriksson är 
framtiden oviss. Han säger 
sig vilja landa innan han tar 
beslut om han tänker söka 
nya uppdrag. Med eventuellt 
tre årslöner hinner han nå en 
ålder av 62 och som välbe-
tald tjänsteman under många 
år kan en förtidspension inte 
vara långt borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Medarbetare sökes
K-B Rör AB har varit verksam i Ale kommun sedan 1967 med 
allt inom branschen förekommande rörarbeten, samt energi-
effektiviseringar genom försäljning och montering av värme-
pumpar. Under åren har vi samlat på oss mycket erfarenhet för 
att lösa våra kunders akuta och långsiktiga behov.
Därför behöver våra nuvarande 21 anställda hjälp av ytterli-
gare två medarbetare.

Då våra kunder finns i Ale kommun med omnejd, vär-
desätter vi  att du är bosatt i närområdet och har god 
lokalkännedom samt körkort minst klass B.

Antingen via e-mail kalle@kbror.se eller post
märkt ”Platsansökan”
Frågor kring tjänsterna besvaras av
Karl Olof Karlsson 0303-33 16 61, kalle@kbror.se

Ansökan önskar vi senast 15 januari.

Värmepumps service:
Vi söker en medarbetare med 5-10 års dokumenterad 
erfarenhet inom service på pannor, värmepumpar samt 
styr och övervakning inom egnahem samt kommersiella 
fastigheter.

Rör montör service / entrepenad:
Vi söker en rörmontör med 5-10 års erfarenhet och vvs- 
certifikat. För att kunna jobba självständigt med entrepre-
nad och service arbeten. 
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LEDIGA TJÄNSTER

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

önskar

Förr 2790:-
Nu1395:-

Förr 398:-

Nu

199:-
Prisex.

Rambo
DOG RUG

Prisex.

upp till

Ariat
DEVON PRO

JULKLAPPSREA!

på utvalda produkter

Vard 12-18, Lörd 10-14 • www.aleridsport.nu
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

God Jul &
Gott nytt år

*med reservation för slutförsäljning

Kommundirektör Stig Fre-
driksson fick med omedel-
bar verkan lämna sin tjänst i 
måndags. Nu väntar en för-
handling som kan innebä-
ra tre årslöner om 900 000 
kronor.

NÖDINGE. Beslutet att göra sig av med Stig Fre-
driksson kommer med stor sannolikhet att kosta 
skjortan.

Två till tre årslöner är ingen utopi i dessa sam-
manhang.

Det innebär i så fall en kostnad på upp till fyra 
miljoner kronor.

Ett nytt larmkoncept  
med IQ!

Verisure är ett nytt intelligent larmsystem som pratar, ser,  
känner och tänker. Det ger ett extremt pålitligt brandvarnings- 
och inbrottslarm med många smarta funktioner.

Ring din lokala Securitas Direct Partner för gratis  Safety Check: 
Magnus Ljung; tel 0303-656 00
Johan Engström; 0705-77 61 04

Verisure är ett nytt trygghetskoncept 
med smarta larmsystem, övervakade av 
och kopplade till  Securitas Directs 
larmcentral och tjänster. www.verisure.se

ll l

Välj nivå efter dina
behov – med eller 
utan månadstjänst!
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