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LILLA EDET. I förra 
veckan presenterades 
en kartläggning av 
skredrisker i Göta älv-
dalen som Statens Geo-
tekniska Institut (SGI) 
arbetat med sedan 
2009. 

Den visar på låg 
stabilitet i vissa delar 
längs med Göta älv. 

Lilla Edets kommun 
välkomnar utredningen 
som ger tillgång till 
ett unikt material med 
möjlighet att förbättra 
markstabiliteten. 
– Skredproblematiken är 
inget nytt i Lilla Edets 
kommun, säger samhälls-
byggnadschef Paul Mäkelä.

– Det finns ingen akut 
skredrisk idag, men kom-
munen har redan satt igång 
ett flertal fördjupade utred-
ningar där stabilitetsåtgärder 
krävs. SGI:s rapport blir ett 
mycket bra kompletterande 
underlag för oss att gå vidare 
med.

Göta älvutredningen 

ger en grov överblick över 
områden med låg stabilitet. 
Nästa steg för kommunen 
blir därför att genomföra 
fördjupade undersökningar i 
redovisade områden. Utred-
ningarna får därefter visa om 
och i så fall vilka stabilitets-
åtgärder som behöver vidtas.

En av de viktiga frågorna 
blir finansieringen av eventu-
ella åtgärder. Som det ser ut 
idag tar staten 60 % av kost-
naderna, kommunen 10 % 
och den enskilde fastighetsä-
garen 30 % av den godkända 
kostnaden. Det blir en tung 
börda för kommunen, men 
framför allt för den enskilde 
fastighetsägaren. Lilla Edets 
kommun kommer tillsam-
mans med övriga Göta älv-
dalskommuner att arbeta 
vidare med frågan för att få 
staten att ta ett större ekono-
miskt ansvar än idag.

– Vi vill att staten tillsätter 
en delegation som utreder 
detta vidare. Kanske kan en 
lagändring vara nödvändig, 
säger kommunalråd Inge-

mar Ottosson. 
Lilla Edets kommun 

kommer att informera 
berörda fastighetsägare om 
vad utredningen innebär 
och vilka eventuella fort-
satta åtgärder som krävs. Två 
informationsmöten kommer 
att hållas under april månad 
och därefter sker löpande 
information direkt till de 
eventuellt berörda fastig-
hetsägarna. 

I Ale kommun är Carl-
marks tidigare industriom-
råde i Älvängen den plats 
med störst skredrisk.
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Paul Mäkelä, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun.

LILLA EDET. Maria 
Andersson har anställts 
som bildningschef i Lilla 
Edets kommun. Hon 
börjar sin anställning den 
6 augusti. Maria är 42 år 
och kommer närmast från 
Göteborgs stad där hon 
arbetat som områdeschef 
för grundskolan i Majorna-
Linné.

– Vi är glada att kunna 
välkomna Maria Andersson 

till Lilla Edets kommun, 
säger Ingemar Ottosson 
(S), kommunalråd i Lilla 
Edets kommun.

– Vi har fullt förtroende 
för att Maria ska kunna leda 
bildningsförvaltningen 
mot en attraktiv skola med 
goda resultat, där kultur 
och fritid är en viktig del av 
utvecklingen.

JONAS ANDERSSON

Ny bildningschef i Lilla Edet

ALAFORS. Skolinspek-
tionen har upptäckt 
stora avvikelser när 
myndigheten rättat om 
nationella prov.

I en rapport till reger-
ingen har Skolinspek-
tionen specialgranskat 
20 skolor, däribland 
Ahlafors Fria Skola 
som kritiseras på tre 
punkter.

– Vi lyssnar på kri-
tiken och vidtar de 
åtgärder som krävs. 
Detta är en del av sko-
lans utveckling, säger 
rektor Ingvald Lind-
ström.

Skolinspektionen har använt 
sig av 200 lärare från ett 
bemanningsföretag vid sin 
granskning av de nationella 
proven och hur provsvaren 
bedömts. I fallet Ahlafors 
Fria Skola gäller det rätt-
ningen av uppsatsskriv-
ningen i svenska. Skolin-
spektionen ger kritik på tre 

punkter:
• Lärarnas bedömning 

och betygssättning av elever-
nas kunskap sker inte i enlig-
het med författningarna.

• Skolan arbetar inte på 
ett medvetet och strategiskt 
sätt för att uppnå en rättvis 
och likvärdig betygssättning 
av nationella ämnesprov i 
svenska så att de kan använ-
das som stöd vid betygssätt-
ningen.

• Rektorn säkerställer inte 
att betyg sätts i enlighet med 
skollagen och andra författ-
ningar.

– Jag har tagit del av rap-
porten och vi tar nu fram en 
handlingsplan med åtgärder 
för att avhjälpa de påtalade 
brister som Skolinspektio-
nen delgivit oss. Det är bra 
att Skolinspektionen finns, 
de kan ge stöttning, tips och 
råd, säger Ingvald Lindström 
som emellertid vill belysa de 
svårigheter som Skolinspek-
tionen själva ger uttryck för.

– I Skolinspektionens slut-
sats går att läsa: De bedöm-
ningsanvisningar som följer 
med proven är omfattande 
och komplexa och ger stort 
utrymme för tolkning. Möj-
ligheten för läraren att för-
hålla sig objektiv vid bedöm-
ningen av sina elevers prov 
kan påverkas av den relation 
som finns mellan lärare och 
elev, säger Lindström och 
fortsätter:

– Man kan inte med 
bestämdhet hävda att de 
bedömningar som Skolin-
spektionen gör är mer rätta 
än den som ursprungsrät-
tarna gör.

Vid specialgranskningen 

av de nationella proven ute-
sluter inte Skolinspektio-
nen att omrättaren kan ha 
haft en striktare hållning i 
och med vetskapen att man 
utgör en kontrollfunktion. 
Skolinspektionen värderar 
inte om ursprungsrättarens 
bedömning är felaktig i de 
fall där Skolinspektionen 
gör en annan bedömning än 
ursprungsrättaren.

– Vad säger det? Det bästa 
vore att proven skickades 
in och rättades av en och 
samma person. Då hade vi 
kommit runt problemet helt 
och hållet, säger Ingvald 
Lindström.

De åtgärder som Ahlafors 
Fria Skola nu har vidtagit 
innebär bland annat att upp-
satsskrivningarna fortsätt-

ningsvis rättas av tre svensk-
lärare istället för en.

– Vi har också utvecklat 
ett samarbete med Vester-
havsskolan i Falkenberg. 
Det innebär ett pedagogiskt 
utbyte så att vi kan säkerställa 
en objektiv rättning av natio-
nella prov.

Ahlafors Fria Skolas 
åtgärdsplan ska vara Skolin-
spektionen tillhanda senast 
30 augusti.

Måndagen den 16 april kl 18.00 – 20.30

Toyota i Kungälv/Odelius Bil
 
Program:
· Toyota i Kungälv presenterar företaget och miljöarbetet

· Sparsam körning – miljömedveten körstil – Helena Grimm

· Hur skapar vi hållbart resande – Robert Palotas

· Mingel med provkörning av Toyotas miljöbilar
 
Anmälan senast 13 april
Jerry.brattasen@ale.se
Kajsa.jernqvist@lillaedet.se
Anette.svahn@kungalv.se

Odelius Bil
Bultgatan 42 i Kungälv
För vägbeskrivning se http://maps.google.se

Du som företagare och/eller miljöansvariga är välkomna till

Mil jönätverket
Ale, Kungälv och Lilla Edet

KOMMUN
LILLA EDETS

Miljönätverket bildades våren 2010 och är ett samarbete med kommunerna 
Ale, Kungälv och Lilla Edet. Syftet är att nätverket ska bidra med inspiration 
och ny kunskap kring miljöfrågor. Det gäller både företagets eget miljöarbete 
och att man diskuterar miljöfrågor tillsammans. Miljönätverket vänder sig i 
första hand till miljödiplomerade företag, men vi hoppas att även företag som 
är intresserade av att utveckla miljöfrågor men som ännu inte är diplomerade 
känner sig manade att medverka.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingvald Lindström, rektor 
Ahlafors Fria Skola.

Skolinspektionen har specialgranskat 20 skolor, däribland 
Ahlafors Fria Skola, då man upptäckt stora avvikelser i rätt-
ningen av nationella prov.

Ahlafors Fria Skola vidtar åtgärder efter kritikAhlafors Fria Skola vidtar åtgärder efter kritik


