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Nyheter
GP granskar: De utsatta arbetarna 

Tidigt på tisdagsmorgonen samlas uppemot 30 städare 
utanför Alberts städservice i Högsbo. De ska strax få 
beskedet att deras senaste lön inte kommer att betalas 
ut sedan Alberts brutit kontraktet med Björks, den  
stora leverantören av hemstädare. 
– Det viktigaste är att vi får pengarna för tiden vi  
arbetat. Sedan hoppas jag att få legalt arbete, säger en 
av städarna, ukrainska Maria.

Hon säger att hon arbetat två 
månader åt Alberts städ
service, inhyrd av underleve
rantören Björks som i sin tur 

hyrt in henne från en firma i Polen där 
hon ska ses som anställd.

Maria säger att alla städare som samlats 
utanför barackkontoret i Högsbo är i 
samma situation, och tillägger:

– Vi är många fler som arbetar för 
Björks än dem du ser här. Hur många? 
Ja, kanske 50, säger Maria.

Dagen innan har hon fått ett sms där 
hon kallats till möte på Alberts kontor.

– Jag tror det är slut med Björks nu. 
Det viktigaste nu är att vi får ut lönen, 
säger hon.

Mötet ska ge henne rätt på den första 
punkten, men lämna en stor oro för den 
andra.

Mötet är en direkt följd av att GP 
 veckan innan kontaktat Alberts städ
service. Ägaren Victor Albertsson reage
rade under telefonintervjun med stor 
förvåning över våra uppgifter: Att grund

bulten i hans företagskonstruktion är 
att ett stort antal personer som städar  
i hans firmas namn får 70 kronor  
i timmen och arbetar för underleveran
törer till hans underleverantörer.

Hans motdrag blev att bryta avtalet med 
Björks, företaget han samarbetat med 
sedan åtminstone hösten 2019, och som 
varit hans viktigaste underleverantör av 
städare.

Detta är vad de omkring 30 ukrainska, 
belarusiska, ryska och moldaviska stä
darna får besked om under mötet som 
varar i två timmar.

Men det är inte Victor Albertsson som 
ger städarna beskedet, det gör i stället 
vice vd:n på hans städfirma.

– Han sa att Alberts inte betalar mer 
pengar till Björks. Och Björks hade jag 
ett möte med i morse och de säger att 
utan pengarna från Alberts kan de inte 
betala mig, och då kan jag inte heller 
betala städarna.

Den som säger detta till GP efter mötet 
är Maksym Harets. Han är ukrainare, 

bosatt i Polen och innehavare av företaget 
Kwest GTS,  underleverantör till under
leverantören Björks. Kvällen innan har 
han nåtts av beskedet att Björks blivit av 
med uppdraget hos Alberts och åkt från 
Warszawa till Göteborg.

Enligt Maksym Harets handlar det om 1,5 
miljoner kronor för utfört arbete som 
Alberts nu vägrar att betala ut. Harets 
uppger att han under mötet frågade 
 Albertsrepresentanten hur han skulle 
kunna betala ut lönerna till städarna.

– Svaret jag fick var ”This is not our 
problem”, eftersom städarna är anställda 
hos mig, och att jag därför har ansvaret 
att betala deras löner, säger Maksym 
 Harets, med ilska.

Att orden föll på detta sätt, bekräftas 
för GP av en städare som var med på mö
tet. Denna ukrainska kvinna har, som 
papperslös i Sverige och därmed utan 
arbetstillstånd, städat i flera år för 
 Alberts, via den polska firman Kwest och 
Alberts underleverantör Björks.

– Nu är jag utan arbete, från en dag till 
annan. Pengarna för min del gäller lön 
för en och en halv månad, omkring  
20 000 svenska kronor. Men jag vet att 
en del av de andra tjejerna som är här har 
jobbat fler timmar än jag, och för dem är 
det större belopp, säger hon.

Under mötet lämnas också beskedet 
att Alberts kan erbjuda städare anställ
ning i det nystartade bolaget Alberts 
Personal AB. Förutsättningen är att stä
darna har arbetstillstånd i Sverige, vilket 
majoriteten av de närvarande inte har.

GP har talat med flera, nuvarande och 

tidigare, underleverantörer till Alberts. 
De berättar att det sedan många år varit 
känt för Victor Albertsson att deras stä
dare är anställda i Polen. GP får även 
detaljerade beskrivningar av hur Victor 
Albertsson instruerat företagare i Göte
borg att öppna företag i Polen och där 
anställa enbart ukrainska städare, för 70 
kronor i timmen.

På en rak fråga svarar Alberts städser
vice att man aldrig uppmanat leveran
törerna att rekrytera på något visst sätt.

Företaget Quality rent & bygg Göteborg 
AB har varit underleverantör till Alberts 
i fem år berättar företrädaren Anastasiia 
Pleva. Vi pratar med henne efter att Al
berts brutit med Björks. Då har hon just 
fått en blankett från Alberts där hon 
uppmanas att ange om hon anlitar ut
ländska företag.

Utanför Alberts städservice i Högsbo samlas städare från bland annat Ukraina för att få beskedet av Maksym Harets på det polska bolag som nu fått sitt avtal uppsagt. 
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Bolagen skyller på varandra  
– städare blir utan lön

" Har de plötsligt fått ett 
minnes förlust-virus, 
tänkte jag. Alberts har 
hela tiden, självklart,  
vetat att våra städare  
varit anställda i Polen.
Anastasiia Pleva
Quality rent & bygg


