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Kontakta fi lmproducent:
Adam Eriksson 0303-333 734

Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Mikael
Nilsson

Emil

Niklas
Johansson

Daniel
Svennemar

Peter Hyltén-

NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Proline
Sportpaket

Sportstolar
Sportchassi
Farthållare
Färddator

Originalstereo
SD-kortläsare

Audi A5 Sportback
nu med ett lysande 
erbjudande.

A5 Sportback TDI/170

359.900 kr

Motionsdans
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Barndans - Torsdagar
Startar 20 januari  2011 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan Britt 0303-33 86 21

Motionsdans
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Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 20 januari 2011
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

350:-/10 kvällar eller 40:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 16 januari 2011
13 söndagar  – 40:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 17 januari 2011

12 måndagar – 40:-/kväll
Grunddanser fr kl 19

Även nybörjare - Anmälan
Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

2,3 miljoner – dyrt att avskeda 
kommundirektör Stig Fredriksson
ALE. Det blev som 
väntat dyrt att göra 
sig av med kommun-
direktör Stig Fredriks-
son.

22 månadslöner 
och en slutlig prislapp 
om cirka 2,3 miljoner 
kronor.

– Nu vet vi hur ett 
anställningsavtal inte 
ska skrivas, sa kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M).

I mitten av december in-
formerade den nya politis-
ka ledningen i Ale kommun 
att kommundirektören Stig 
Fredriksson lämnar sitt upp-
drag omgående. Skälet upp-
gavs vara att när Ale kom-
muns verksamheter nu ska 
genomgå en förnyelse, för-
ändring och förbättring är 
det naturligt att också byta 
ledning för tjänstemannaor-

ganisationen.
Av förhandlingsskäl ville 

parterna inte kommente-
ra ärendet. I mellandagarna 
har en förhandling ägt rum 
i Stockholm. SKL (Sveri-
ges kommuner och lands-
ting) bistod Ale kommun. 
I fredags skrev såväl Mikael 
Berglund som Stig Fredriks-
son på ett avtal som nu för-
kunnar att de har gått skilda 
vägar.

Uppgörelsen kostar Ale 
kommun cirka 2,3 Mkr. 22 
månadslöner om 75 000 
kronor inklusive semester-
ersättning, 100 000 kronor 
för eventuella omställnings-
insatser om Fredriksson 
väljer att söka nytt arbete 
samt tre inbetalningar mot-
svarande ett halvt basbelopp 
vardera på den pensionsför-
säkring som tecknats för 
den tidigare kommundirek-
tören. På lönedelen 1 652 
000 kronor tillkommer so-

ciala avgifter med 519 000 
kronor. Summerat: 2 349 
200 kronor.

Är ni nöjda?
– Jag vill inte prata så. Det 

är självklart väldigt mycket 
pengar och vi har lärt oss en 
hel del på vägen, särskilt när 
det gäller hur den här typen 
av anställningsavtal bör skri-
vas. Det hade varit roligare 
att satsa ytterligare 2,3 Mkr i 
skolan, men den här föränd-
ringen var nödvändig och vi 
står eniga bakom den, säger 
Mikael Berglund och hän-
visar till sina partikollegor 
hos Folkpartiet, Centerpar-
tiet, Kristdemokraterna och 
Aledemokraterna.

Gunilla Hall, tidigare ut-
vecklingschef i Ale kommun, 
är nu utsedd till tillförord-
nad kommundirektör. Upp-
draget gäller till 31 augusti.

– Nu ska vi ta fram en 
kravspecifikation och funde-
ra lite kring hur tjänsten bör 

vara utformad. Jag hoppas få 
hjälp av sektorcheferna som 
jobbar närmast kommundi-
rektören och av andra för-
troendevalda både inom Al-
liansen och på andra sidan.

2,3 Mkr är allt annat än 
en ringa summa för avske-
dandet av en person, men 
22 månadslöner är i dessa 
sammanhang trots allt 
tämligen"normalt".
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Stig Fredriksson var kom-
mundirektör i Ale mellan 
2005 och 2010.

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?


