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Höstterminen2012börjar
snart för elever och lärare
på Linköpings gymnasier.
Men politikerna i bild-
ningsnämnden har redan
börjat med 2013 års skol-
budget. Politikerna bör i
det arbetet titta närmare
pådenelevenkät sompre-
senterades ivåras.

Tre av frågorna i enkäten
var ”Tillgång till lärome-
del av god kvalitet”, ”Lä-
rarna organiserar under-
visningen på ett bra sätt”
och ”Jag är nöjd med min
utbildning”.Datafinnsför
Anders Ljungstedts gym-
nasium, John Bauer-gym-
nasiet och nio andra gym-
nasier.Närelevernagerett
högtbetygpåförstafrågan
gördedetocksåpådeand-
ra två. Det finns ett tydligt
samband.

Eleverna vet att undervis-
ningen blir bättre när lä-
rarna fårmöjlighet att an-
vända professionella ar-
betsverktyg. De inser ock-
så att de lär sigmer när de
får använda läromedels-
författarnas och förlagens
läromedel som följer läro-
planen och ger kvalitets-
säkrad kunskap med pe-
dagogiskt beprövade me-
toder.Deblirmernöjda.

att elevernahar rätt fram-
går när man jämför med
deelvagymnasiernasslut-
betyg. Elever som har god
tillgång på läromedel får
nämligen högre slutbetyg.
Jag vet inte hur mycket
pengarLinköpingavsätter
till läromedel i skolbudge-
ten men av enkätsvaren
framgår att det ser väldigt
olika ut på olika skolor. Av
kostnaden för undervis-
ning för en elev i grund-
skolan går i genomsnitt
endast 1 procent till läro-

medel. Det är kanske inte
bättre på gymnasierna i
Linköping.

Ivartfallsyneselevernapå
olika skolor inte få likvär-
diga förutsättningar. Lä-
rarna får inte heller sam-
ma förutsättningar att un-
dervisa effektivt och där-
medtidattmötavarjeelev
individuellt.

Det måste kommunen
ändra på. Bildningsnämn-
den har ett verktyg, skol-
pengen.Nämndenbör be-
stämmaattettvisstbelopp
av skolpengen, för både
kommunala skolor och
friskolor, ska gå till ”läro-
medel av god kvalitet”,
som läroplanen anger att
eleverna ska få. Vissa sko-
lor kommer vilja använ-
da mer. För att elever och
föräldrar ska kunna välja
gymnasiummed rätt läro-
medelsprofil, bör nämn-
den dessutom låta skolor-
naredovisapåsinahemsi-
dorhurmycket läromedel
elevernafår.

Corren har tidigare rap-
porterat att bildnings-
nämnden ska studera
elevenkäten och i höst
besöka gymnasierna och
ställa skolledningarna till
svars.Nu vet ledamöterna
att läromedel ger nöjdare
elever och högre slutbe-
tyg. De vet hur höstbud-
geten ska hanteras och
hur eleverna ska få bättre
information för att välja
rätt skola från början. Po-
litikerna vet också vad de
ska fråga efter i nästa års
elevenkät.
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Kvalitativa
läromedel –
bättre betyg

Bildningsnämndenbörbe-
stämmaatt ett visst beloppav
skolpengen, förbådekommu-
nala skoloroch friskolor, skagå
till ”läromedel avgodkvalitet”,
skriverRickard Vinde, vdpå
SvenskaLäromedel.
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Den framväxande Valla
staden är ett exempel på
resurssmart byggande i
samspel med existerande
grönområden. Det skriver
Muharrem Demirok (C),
kommunalråd.

SVARTILLÅSAJonSSon,
14/8.
Det fannsnågra fundering-
ar här på debattsidan an-
gående LinköpingsBo2016
och byggandet av Vallasta-
den. Jag skulle vilja däm-
pa oron. Processen med
att förbereda arbetet har
varit lång och grundlig. Vi
har stött och blött alltifrån
valet av plats till hur om-

rådet kan användas på ett
hållbart och utvecklande
sätt. Det går med glädje att
konstatera att Vallastaden
kommer kunna bli en före-
gångare för samhällsbyg-
gande.
Här ska människor kun-

na få välfungerande mö-
tesplatser och ha nära mel-
lanarbeten, lärandeoch fri-
tidsintressen. Det gör vi ge-
nom att bygga resurssmart,
semötensomtillgångaroch
använda kreativa lösningar.
När Vallastaden växer fram
tar vi vara på Linköpings
signum som en grön och
lärande stad. Här får man,
bland mycket annat, nä-
ra till ett universitet i topp-

klass, ett sjudande närings-
livsklimatochennatur som
ger möjlighet till både re-
kreationochutflykter.
Det är faktiskt så att få

kommuner kan mäta sig
medLinköpingnär det gäl-
lerstruktureratarbetemed
grönområden. När vi pra-
tar om förtätning handlar
det inteomatt rivautanom
att använda yta resursef-
fektivt. Vi vill göra det en-
kelt att ta sig till Vallasko-
gen, Lill-Valla och övriga
grönytor i området, samti-
digt somdessa vårdas.När-
heten till avkoppling och
äventyr i naturen ska va-
ra för alla, oavsett om man
arbetar på ”golvet”, går i

skolan eller bor på senior-
boende.
Det finns väldigt många

eldsjälar i projektet, under-
tecknad bland dessa, som
jobbar hårt för ta tillvara
de tillgångar som skogen
och den övriga naturen för
att göra Vallastaden grön-
skande och levande. Intres-
set för Vallastaden märks
också till exempel idialoger
vid utställningar, vid semi-
narier och i sociala medier.
Det visar på en framtidstro
som känns riktigt spännan-
de i arbetetmed framtidens
stadsdel.

mUhARREmDEmIRok (c),
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Vallastadenblir en föregångare

I dag kan sjukvården med
framgång behandla betyd-
ligt fler sjukdomar än för
några decennier sedan. Ex-
empelvis överlever numera
tre av fyrabarn leukemi.Ti-
digare dog nästan alla. Nu-
mera kan äldre personer
med utslitna höfter slippa
smärtor för varje steg man
tar efter att ha fått konst-
gjorda höfter inopererade.
Hjärtinfarkt kan förebyg-
gas med hjälp av ballong-
sprängning av kranskärl.
Dessa tre exempel visar
vad svenska skattebetalare
kanerbjudasnärvi behöver
sjukvård.

En allt större andel av en
årskull ungdomar fortsät-
teratt studerapågymnasier
ochuniversitetjämförtmed
tidigare. I takt med att allt-
fler svenskar upplever sin
65-årsdag behöver en stör-
re andel av vår bruttona-
tionalprodukt användas till
pensioner.
Med detta vill jag för-

klara att skatteinkomster-
na behöver öka, inte mins-
ka. Ledarskribenten Ian
Koehl ondgör sig i Corren
14/7 över höga skatter och
skriver att Sverige under
Socialdemokratins första
50 år vidmakten levdemed
en skattesats kring hälften
av dagens. 1954 var skatte-

kvoten 23 procent, nu är
den46procent. Menunder
50-talet hade vi ett mindre
utvecklat samhälle. Offent-
liga sektorn kunde inte er-
bjudasåmycketsomidag.

Sedan 90-talet har de
totala skatterna minskat
med cirka 5 procentenhe-
ter av BNP. De borde ha le-
gat kvar på den nivå somdå
rådde.Omså varit fallet ha-
de vi sluppit underbeman-
ningen och resursbrist i
många delar av vård, skola
och omsorg och andra de-
lar av vår samhällsservice.
Detta drabbar människor
som arbetar kvar och som
behöver denna service. Det

finns vetenskapliga studier
som visar att personer som
blir kvar efternedskärning-
ar i sjukvården får ökad fö-
rekomst av utmattnings-
depressioner och andra
överansträngningsreaktio-
ner. Detsamma torde gälla
även inom andra verksam-
heter, som tvingas fortsät-
ta med otillräcklig beman-
ning.
Skattesänkningarna oav-

sett regering sedan 90-ta-
let motiverades med att vi
skulle konsumera mer och
därmed ”sätta fart på hju-
len”.
I själva verket har skatte-

sänkningarna främst gyn-

nat höginkomsttagare, som
använt pengarna till olika
investeringar i finansiella
instrument. Arbetslöshe-
ten har väsentligen legat
kvarpå8procent.

De utmaningar Sverige och
övriga världen står inför för
att bygga om till en hållbar
värld kräver stora offentli-
ga investeringar i järnvägar,
energisystem, energieffek-
tivisering av byggnader och
forskning för att förbättra
vårt samhälles verknings-
grad. Enbart en offent-
lig sektor med tillräckligt
mycket pengar kan i bästa
fall – med kloka företräda-
re – driva utvecklingen åt
rätt håll. Privata bolag har
sina avkastningskrav att ta
hänsyn till och tänker där-
för sällan tillräckligt lång-
siktigt för att annat änmar-
ginellt driva utvecklingen i
miljövänligriktning.
Offentliga sektorn behö-

ver alltså mer pengar. Men
dessa ska naturligtvis i hög-
re grad än i dag tas ut i form
av skatter på miljöförstö-
rande verksamhet och från
skatter på grupper som har
mest att bidraga med. Inte
genomenhögreskattpålåg-
ochmedelinkomsttagare.
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Ombyggnad till enhållbarvärldkräver storaoffentliga
investeringar.Mendepengar somenoffentlig sektor
kräver ska ihögregrad tas fråndegrupper somharmest
att bidramed, skriverUlf Flodin, landstingsledamot i
Linköping (MP)

Modernt samhälle
kräverhögre skatter

Beskattamiljöförstörandeverksamhet i högreutsträckning
ännu,skriverUlf Flodin. Foto:GöRAnBilleson


