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Hela ärendet cm agarpolicy och frirumsstipendium kom till nämndens kännedom först den
25 januari 2012 - drygt tvâ mânader tidigare hade ordfOrande i UN skickade Ut remiss i nämn
dens namn, Utan namndens vetskap!

Utvecklingsstipendiet var Under âr 2009 och âr 2010 pa 25.000 kr. For âr 2011 drog UN in sti
pendiet eftersom nämnden anság att de inte hade râd att dela Ut 25.000 kr!

FOr ár 2012 delades heller inget ut och for àr 2013 hade ordfOrande I UN I samrâd med fOrvalt
ningschef lagtfOrslag pa 150.000 kr i utvecklingsstipendie.

Summan scm sádan har jag inget emot. Tvärtom tycker jag aft det är bra cm de goda exemplen
kommer fram och att ideer fOrverkllgas.

Den 29 febrUari 2012 hade jag synpunkter pa den oro och instabilitet som Utbildningsnämnden
fOrmedlade Ut till verksamheterna dâ UN i ena andetaget sager att vi inte har râd med 25.000 kr
och i nasta andetag tycker att det ska till 150.000 kr for att utvecklingsstipendiet ska gOra nágon
nytta.

Den 27 janUari 2014 har àter frágan kommit upp pa UN au cm stipendiet ska finnas kvar aIls
eller tas bert tillfalligt dá bUdgeten är anstrangd.

Vi i UN fOrmedlar genom denna handling endast en irrationell stress Ut till verksamheterna dá
budskapet fran oss blir att verksamheterna bOr skynda sig att tävla cm att sOka stipendiet, ifall
närnnden nàgot àr senare anser aft det inte finns pengar eller att andra omstandigheter gOr att
summan dras in.

Just detta stressmoment fOr bade elever och pedagoger vill jag undvika. FOr att fOrskolorl
skolor och andra enheter Ute i verksamheterna ska kânna en trygghet, stabilitet och en
känsla att kunna gOra det där lilla extra bOr kontinuiteten vara for mánga âr framát och jag tyck
er aft det skulle kännas bättre cm UN uttalade nàgot om att ALLA skolor, dock inte samma ár,
ska fá en summa utOver till aft stimulera goda exempel, vilket skulle fOrmedlas áven till andra
fOrskolor/skolor/enheter i Ljusdals kommun och även utom kommUnens gränser.

Genom detta tror jag aft fOrmágan aft kreativt skapa fler goda exempel skulle höja värdet pa alla
skolor i Ljusdals kommun.

Genom aft ge alla skolor del av stipendiepengarna pa eft rättvist fOrdelat säff skulle en lugn och
initiativrik process ta fart ute i skolorna fOr aft pa bästa sätt fOrmedla de goda exempel just den
fOrskolan/skolan/enheten har. Detta skulle i slutänden gagna hela Ljusdals kommUns
fOrskolcr/skolor och enheter dà alla goda exempel uppmärksammas och aft bade elever och
pedagoger ser fram emot aft fOra fram sina goda exempel med kvalitativ kreativitet.
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Demokratin I alla nder hotas nu av rnarknadens diktatur
En elitstyrd byrkrati är inte ösninqen. Endast reeNt fokstyre kan iösa probemet.
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