
I en annonsfinansierad, 
politiskt obunden lokal-
tidning är chefredaktö-

rens ledare inte att beteck-
na som tidningens åsikt. 
Den är högst personlig, så 
gör gärna inga kopplingar 
till Alekuriren som helhet. 
Beträffande frågan i sak är 
jag inte övertygad om att 
skattebetalarna i Ale delar 
era åsikter om att 22 må-
nadslöner för att inte göra 
någonting är helt okej. Jag 
respekterar självfallet er 
åsikt, ni bör tycka så med 
tanke på vilka ni represen-
terar. Däremot skulle jag 
gärna utmana er i en gal-
lupundersökning där skat-
tebetalarna får avgöra vems 
resonemang som känns 
mest rätt. Jag tror inte er-

sättningar i storleksord-
ningen 22 månadslöner 
vinner något större förtro-
ende. Jag har också svårt 
att tänka mig att den nya 
politiska ledningen ser det 
som ett rent nöje att säga 
upp människor, de hade 
säkert sina skäl. Ibland kan 
det dock vara lämpligt att 
den sakliga grunden inte 
blir offentlig. I det aktuel-
la fallet har ett beslut redan 
fattats med känd konse-
kvens. Nu är frågan hur vi 
i framtiden ska kunna und-
vika dessa horribla fallskär-
mar som långt ifrån alla 
tycker är rimliga. En del 
verkar dock fortfarande fö-
respråka dem...

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
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I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 11/2 kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns att hyra 

hos Älvängens Cykel.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se 
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 11/2 KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

Vi blir mycket fun-
dersamma över hur 
kompetensen ser ut, 

både i fråga om avtal och 
den svenska arbetsmarkna-
den i stort, när vi ser Mikael 
Berglunds uttalande om 
uppsägningen av Stig Fre-
driksson. Han menar att 
anledningen att det blev 
dyrt att säga upp kommun-
direktören beror på hur av-
talet var skrivet. Vi menar 
att det är helt fel!

Anledningen till att det 
blev dyrt för kommunen 
är att det inte fanns någon 
saklig grund att säga upp 
Stig Fredriksson. På svensk 
arbetsmarknad är nämligen 
inte ”din nya chef gillar inte 
dig” tillräckligt för att kunna 
ge någon sparken. Både du 
och jag, och chefer, har en 
anställningstrygghet som 
säger att man kan inte bli 
av med sitt jobb utan rimli-
ga skäl. 

Det går inte heller att 
skylla på att avtalet skulle 

vara dåligt skrivet då praxis 
har etablerats av arbets-
domstolen. Det är via domar 
i arbetsdomstolen som det 
har etablerats vad det kostar 
att göra sig av med en an-
ställd om man inte har några 
skäl för det. Det Mikael 
Berglund då antyder är att 
alla förutsättningar på ar-
betsmarknaden är felakti-
ga. Det kan man möjligtvis 
tycka, men inte skylla avtals-
ansvariga parter på kommu-
nen för. 

Man kan undra om 
Mikael Berglund menar att 
vi skall ha anställningsför-
hållanden där det är helt 
okey att, utan någon som 
helst grund, säga upp en an-
ställd för att låta denna gå 
omedelbart utan vare sig lön 
eller annan ersättning. 

Även om kommundirektö-
ren skulle kunna anses till-
höra det som i Lagen om 
anställningsskydd kallas ”fö-
retagsledande ställning” 
innebär inte det att man kan 

teckna avtal som inte ger 
någon ersättning om ved-
erbörande får sparken. Då 
kommer man i förväg över-
rens om, som till exempel i 
Härryda kommun, 24 må-
nadslöner. Det vill säga, 
med ett sådant avtal, hade 
uppsägningen blivit margi-
nellt dyrare. 

Alekuriren frågar i 
sin ledare var denna regel 
kommer ifrån, och borde 
veta att den kommer från 
AD (Arbetsdomstolen som 
är partsammansatt av Ar-
betsgivare och Fack). Att 
Alekuriren också anser att 
regeringen skall ändra LAS 
för att anpassa den efter vad 
företagen vill, belyser mer 
var Alekuriren har sina sym-
patier.

Billy Ljunggren
Klubbordförande

Ledarna Eka Bohus

Sonny Landerberg
Ordförande

Allmänna Chefsföreningen inom 
Ledarna

"Ledaren inte detsamma 
som tidningens åsikt"

Dyrt att avskeda utan saklig grund

"Beklagligt att ett fackförbund diskuterar 
en enskild medlems ärende i media"

Organisationen Ledarna om kommundirektörens avsked

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) svarar

BOHUS. Eka Chemicals 
vill att Högsta domsto-
len prövar miljööver-
domstolens dom kring 
hur historiska markför-
oreningar på företagets 
anläggning i Bohus ska 
hanteras.

– Ett av skälen är att 
vi vill ha en tydligare 
dom, säger platschef 
Ann Lindgärde.

Eka Chemicals har varit verk-
samt i Bohus sedan 1924. 
Genom åren har miljölagstift-
ningen förändrats och med 
hänsyn till detta är det sär-
skilt intressant att utreda vem 
som bär ansvaret för att åtgär-
da historiens onda gärningar. 

–  Vårt ansvar är stort och 
omfattande. Vi vill och ska mi-
nimera dagens miljöpåverkan 
av vår snart 100-åriga verk-
samhet i Bohus. Vi har redan, 
under de senaste 15 åren, in-
vesterat 450 miljoner kronor i 

olika miljöåtgärder, säger Ann 
Lindgärde och fortsätter:

– Vi delar till exempel upp-
fattningen att det bör byggas 
en skyddsbarriär mot Göta 
älv längs hela vårt verksam-
hetsområde, men vi vill gärna 
först utreda vad som är effek-
tivast och dömas sen. Nu har 
vi fått allt i en och samma dom.

Eka Chemicals anser däre-
mot att miljööverdomstolens 
dom bör justeras så att före-
taget ges bättre möjlighet att 
utreda vilka åtgärder som är 
mest effektiva innan slutliga-
villkor fastställs.

– Vi menar att frågan om 
hur miljölagstiftningen till-
lämpats är av principiellt in-
tresse, inte bara för oss i 
Bohus.

Överklagandet berör även 
vilken lag och praxis som till-
lämpas vid historiska markför-
oreningar, vilket påverkar hur 
kostnaderna fördelas mellan 
industrin och staten.

– De åtgärder som domen 
kräver beräknas kosta cirka 
650 Mkr.

För att undvika tidsför-
dröjning har Eka Chemicals 
inlett ett förprojekt för att 
kunna utöka den skyddsbarri-
är som redan finns mot Göta 
älv. Denna barriär förhindrar 
att föroreningar når älven.

En annan del i domen 
kräver marksanering genom 
att gräva bort stora massor. 
För att kunna göra det i den 
norra delen av området krävs 
att vissa fastigheter rivs och er-
sätts med nya.

– Vi är verksamma i Bohus 
och har så varit i många år. 
Det vill vi fortsätta vara och 
kommer därför fortsätta satsa 
mycket på miljöarbetet, men 
formerna och de juridiska as-
pekterna måste prövas, avslu-
tar Ann Lindgärde.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Eka överklagar miljödom

Eka Chemicals har överklagat miljööverdomstolens dom 
kring hur historiska markföroreningar ska hanteras.

Arkivbild: Allan Karlsson

Jag tycker att det är be-
klagligt att ett fackför-
bund väljer att diskutera 

en enskild medlems ärende 
i media, men jag hoppas att 
ni har stämt av detta med 
Stig Fredriksson innan. 
Att man sedan inte har valt 
att kontakta den egna för-
handlaren är uppenbart då 
man gör ett antal antagan-
den och dessutom försöker 
berätta för mig vad jag ska 
tycka. Jag tänker inte heller 
denna gång diskutera en en-

skild människas ärende i 
media, men jag kan berätta 
att er förhandlare ansåg att 
kommundirektör var jäm-
ställt med ”företagsledande 
ställning”. De rekommen-
dationer som vi har fått från 
Sveriges Kommuner och 
Landsting är att man i an-
ställningsavtalet ska beskriva 
hur det ska gå till om man 
en dag väljer att gå skilda 
vägar. Det är enklare och 
bättre att göra detta i början 
av en anställning än i slutet.

Mikael Berglund (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ansvarig utgivare förtydligar:


