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ALAFORS. Svenska Elek-
trikerförbundet stämmer 
Ale Elförening för att ha 
avskedat elektrikern Peter 
Andersson utan giltiga skäl.

Skadeståndskravet är på 
totalt 750 000 kronor plus 
utebliven lön.

– Det är en enig företags-
ledning som har tagit beslu-
tet och vi har underlag för 
åtgärden. Ärendet får nu 
avgöras i Arbetsdomstolen, 
säger vd Stefan Brandt.

Det var den 2 oktober i år som 
Peter Andersson kallades in och 
fick besked om att ledningen för 
Ale El tagit beslut om att avskeda 
honom. Skälen som har angivits 
är att han systematiskt, helt eller 
delvis, ska ha lämnat felaktiga 
tidsrapporter. Detta i kombina-
tion med att han är deltidsbrand-
man på Bohus Räddningstjänst-
förbund medförde att han vid ett 
flertal tillfällen ska ha fått dubbel 
ersättning.

– Det har självklart skett miss-
tag, men i de flesta fall kan jag 

bevisa motsatsen. Det kan ibland 
vara svårt eftersom Räddnings-
tjänsten betalar för påbörjad tim-
me och loggar jag in på Ale El 
under samma timme blir det ett 
dilemma, men det är inget nytt. 
Jag har alltid jobbat in den tiden, 
det är en fråga om förtroende, 
säger han.

Tvisten handlar också om att 
Peter Andersson ska ha haft be-
talt för beredskapstid både hos 
Räddningstjänsten och Ale El 
under samma tidsperiod.

– Att du får dubbel beredskap-
sersättning kan absolut ske, men 
när det händer har vi alltid gjort 
så kallade kompis-byten. Jag kan 
ju omöjligt ha beredskap för två 
olika arbetsgivare. Det löser vi 
internt mellan varandra och det 
framgår tydligt av Räddnings-
tjänstens utryckningsrapporter 
om jag har varit med eller inte. 
Jag har också ett avvikelseavtal 
som ger mig rätt till 40 timmars 
frånvaro från Räddningstjänsten 
med bibehållen beredskapser-
sättning. Detta för att kunna vara 
Ale El till hjälp, förklarar Peter 
Andersson.

Den tidigare arbetsgivaren 
Ale Elförening är inte lika över-
tygad.

– Nej, vi har stämt av villkoren 
och de förutsättningar som råder 
genom flera samtal med Rädd-
ningstjänsten. Vi gör en helt an-
nan bedömning och hela ärendet 
har vi diskuterat med våra juris-
ter som ger oss stöd för vårt age-
rande, menar Stefan Brandt.

Peter Andersson hävdar att 
det främsta skälet till uppsäg-
ningen är hans fackliga engage-
mang. Sedan flera år tillbaka är 
han klubbordförande för Svens-
ka Elektrikerförbundet.

Haft duster
– Jag är helt säker på att det är 
roten till avskedet. Vi har haft 
våra duster och jag har fått fö-
reträda medlemmarna i många 
olika ekonomiska frågor. Jag har 
blivit obekväm eftersom jag ifrå-
gasätter när det krävs. Det är helt 
uppenbart att ledningen har vil-
jat bli av med just mig, säger han.

Ale El vill med respekt för in-
tegriteten och med hänsyn till att 
det är ett enskilt personalärende 

inte diskutera detaljer för avske-
det i media, men Stefan Brand 
understryker att de förmåner 
som personalen har är betydligt 
bättre än i branschen som helhet. 

– Att vi har 0% personalom-
sättning de tre senaste åren, 
undantaget pensionsavgångar, 
tyder på att vi är en bra arbetsgi-
vare. Avskedet har absolut ingen-
ting med den anställdes fackliga 
engagemang att göra. Vi har och 
har alltid haft en bra dialog med 
de fackliga företrädarna.

Under veckan som gick spe-
kulerades det flitigt på sociala 
medier, där många ifrågasatte 
Ale Elförenings agerande.

– Det är inte konstigt att en 
händelse som denna skapar ryk-
tesspridning, men det är olyck-
ligt och skapar en orolig arbets-
miljö hos oss. Nu hoppas jag 
att alla parter kan respektera att 
processen är igång och att Ar-
betsdomstolen kommer att prö-
va ärendet under nästa år. Vi tän-
ker inte presentera vår bevisning 
i media, det är fel forum, avslutar 
Stefan Brandt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Svenska Elektrikerförbundet 
stämmer Ale Elförening
– Kräver upprättelse för avskedad medlem

Ett ungdomens hus på ungdomarnas villkor
Gick förbi Resecentrum 

Älvängen förra veckan 
och blev förvånad när 

Pressbyrån hade stängt ner sin 
verksamhet. Det såg väldigt 
tomt och öde ut och jag tänkte 
på det som mina Handelselever 
gör nu i Entreprenörskursen 
och det som stod i förra veckans 
ledaren i Alekuriren.

Vi hade besök häromveckan 
på Lärlingsgymnasiet av Pia 
Areblad, Ales nya näringslivs-
chef, och Tage Lindström, Ale 
kommuns egen uppfinnare nu-
mera pensionär. Deras uppgift 
från mig var att inspirera klassen 
att komma på en rolig affärside.

Vi skall starta ett ”företag” 
i klassen som vi kunde jobba 
med under våren med logoty-
pe, hemsida, marknadsföring, 
försäljning, budgetering, bok-
föring, marknadsanalys, mål-
grupper för att lära oss att tänka 

entreprenöriellt. 
När det var dags för röstning 

ropade eleverna tillsammans 
att de vill ha ett allaktivitetshus 
i Älvängen för ungdomar. Vi 
började genast spåna vilken typ 
av verksamhet det skulle kunna 
vara där och vi utsåg olika av-
delningschefer som skall vida-
reutveckla sin verksamhet efter 
jullovet.

Intresse och entusiasm
Tänk om vår idé kan bli verk-
lighet. Att det faktiskt kan fin-
nas någonstans för ungdomarna 
att vara på ungdomarnas villkor 
och där man kan ta tillvara de-
ras intressen och entusiasm med 
engagerade påhittiga, kreativa 
och glada vuxna.

Jag håller tummarna för att 
det faktiskt kan bli verklighet 
och vill kommunen vara med 
och lyssna på vad vi kommer 

fram till är ni hjärtligt välkomna 
att besöka oss på Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen och vara med 
på resan.

Lena Wingbro
 Handelslärare Lärlingsgymnasiet

Verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Ale
Ledamot Kommunfullmäktige, Framtid i Ale

Öde och tomt. Lena Wingbro, lärare på Lärlingsgymnasiet och ledamot 
i kommunfullmäktige, skriver om sina tankar och kanske kan framtiden 
vara ett ungdomens hus? 


