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Gerhard gillar att hitta lösningar
GALPU hjälper företag med personal, löner och utbildning

Just nu

Kökskampanj

BORÅS/KIND (STT)
Små företag, kanske
enmans- eller familjeföretag som vuxit, har behov av
kunskap om personalfrågor.
Det tänkte Gerhard Andersson, med mångårig erfarenhet som personalchef, när
han startade sitt företag
GALPU förra året.

V:a Järnvägsg. Limmared 0325-780 80
Vardag 7-18 Lördag 8-12 Ej lunchstängt

Proffs på ortopediska inlägg och skor!

NÄRINGSLIV
– Hos oss kan företag hyra en personalchef som alltid finns tillgänglig
till en låg kostnad. Ofta, i små företag, är samma person både vd, ekonomichef och lageransvarig, men
man klarar inte av allt själv. Man kan
vara så inne i att sälja eller tillverka att
man glömmer bort personalen som
ju är ett företags stora tillgång, säger
Gerhard Andersson.
Ofta får GALPU börja med att
titta igenom anställningsbevis och
arbetsbeskrivningar och få ordning
på pappren.
För att kunna ha en särskild personalchef antälld får ett företag ha 100150 anställda. Många kanske överser
med peronalchefsbiten till de hamnar
i en konflikt.
– Man kan hitta på massa saker
som inte finns i avtalen men bara så
länge man är överens, säger Gerhard.

Undvika tabbar
Personalbiten är speciell, man kan
göra tabbar som blir kostsamma, om
man inte kan alla regler som finns när
det gäller anställda. Av okunnighet
kanske man ger en skriftlig varning
som klassa som hot, eller schemalägger personal på alldeles för många
timmar i veckan. Då kan facket
komma med skadeståndskrav.
– Vi vill att man ska följa lagar och
avtal och att personalen ska må bra.
Det är bättre att vi kommer in innan
det blir misstag. Vi kan hjälpa till
efteråt också men det är inte lika lätt.
En viktig bit är till exempel pensioner.
– Ett företag med kollektivavtal
ska betala in till ITP, tjänstepension
för sina anställda. Det är en jättegrej
att missa det som anställd!
Gerhard Andersson har arbetat
inom Axfood som personalchef för
50 butiker, men 5000 mil i tjänsten
om året blev för mycket och han
bestämde sig för att satsa på sin
affärsidé som han tror han är rätt
ensam om.
– De tre ben som företaget står på
är personalfrågor, lönefrågor och
utbildning. Det kan jag på mina fem
fingrar.

– Alltid personlig service –
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GALPU finns på Espirahuset i Borås, nära Nyföretagarcentrum.
Gerhard Andersson startade företaget och Monica Lillemoen, snart
en av delägarna, har hand om bokföring och administration både
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
på GALPU och åt deras kunder.

Hitta lösningar
Dessutom tycker han det är kul
när det krånglar till sig. Det är roligt
att hitta lösningar, säger han.
Han började ensam i april förra
året. Nu är de fem stycken i företaget.
De hjälper till att teckna kollektivavtal och vid rekrytering. Även förstås med de mjuka frågorna, hur personalen mår, om det behövs rehabilitering, och problem som uppstår när
människor inte klarar att arbeta ihop.
En av de andra delägarna i
GALPU är Lennart Sjöholm, som
också arbetat som personalchef och
inom Axfood som säkerhetschef och
informationschef.
– Tillsammans med Stig Johansson
har vi 100 år erfarenhet. Vi är vana
att tolka lagar och läser in oss på det
område det gäller.
Gerhard och Lennart har arbetat
ihop i åtta år och haft mellan 9001200 anställda. De har blivit rätt härdade. Inför en förhandling tränade de
genom att ta var sin sida och argumentera och sedan byta position. När
facket kom var frågorna redan väntade och de hade svar på dem.
– Men det bästa är att vara ödmjuk
och kunna samverka. Det är bra att
lösa tvister ihop.

I den södra div II -serien är Uddebo fortfarande med i toppstriden i en
jämn serietabell.
Efter förlusten i Halmstad, där det
mesta gick snett för Uddebo-spelarna, kom förra söndagen en säker 6-2
seger hemma mot ett reservbetonat
Osby SK.
På söndag är det dags för bortamöte med Falkenbergs SK. Matcherna
mot Hallandslagen brukar bli jämna

Medarbetare: Gerhard Andersson, Anna-Karin Herling, Stig
Johansson, Monica Lillemoen,
och Lennart Sjöholm.
Inriktning: Arbetar mot små och
mellanstora företag men har
även statliga och kommunala
bolag och Trygghetsrådet, som
kunder.
Område: En radie på 10 mil
runt Borås, men även Stockholm
och Malmö. Planerar en turne
till Värnamo, Växjö, Kalmar,
Karlskrona och Halmstad.
Verksamhet: Hjälper företag
med personalfrågor och lönehantering. Anordnar kurser för
cirka tio företag åt gången, som
handlar om arbetsrätt men även
andra teman är på gång som
marknadsföring, säkerhet, lönehantering och ekonomi. Ger
telefonsupport och gör jämställdhetsplaner.
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och mycket spännande och det blir
säkert inget undantag denna gång.
Uddebo ställer upp med samma
lag som i förra omgången och med
goda förhoppningar
om nya poäng. I så fall blir det en
helt avgörande streckmatch mot tippade seriefavoriterna Eslövs SK i sista
omgången den 25 mars.
Tabelltoppen just nu:
1. Halmstads SS, 8 p; 2. Uddebo
SK, 7 p; 3. Eslövs SK, 7 p; 6. Falkenbergs SK, 5 p

VI HAR DET MESTA
AV DET BÄSTA!
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LÄNGHEM, Tel. 0325-470 50
Mån-fre 9-18 • Lör 9-13

www.stthuset.com

66WRUJDWDQ*LVODYHG
7HO

