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Val av kontaktpolitiker 2019-2022
Ärendebeskrivning
Den 22 maj 2012 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny
kontaktpolitikermodell som fortskridit sedan dess. Under mandatperioden 2015-2018 har
samtliga ledamöter och ersättare, med undantag ordförande och vice ordförande, i barn-och
ungdomsnämnden haft uppdrag som kontaktpolitiker. Politikerna har fördelats mellan
förvaltningens verksamheter; förskola, grundskola f-6 inkl. fritidshem, grundskola 7-9 och
grundsärskola.
Beredning
Barn-och ungdomsförvaltningens förslag är att det ska finnas representanter inom de fyra
verksamheterna förskola, F-klass- skolår 6 och fritidshem, skolår 7-9 och grundsärskola
enligt följande:
Antal repr fr Antal repr fr M, FP,
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SD
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Skolår 7-9

2

2

Grundsärskola

1

Ur verksamheternas perspektiv är det önskvärt med kontinuitet. Uppdraget som
kontaktpolitiker för en verksamhet kvarstår därför under hela mandatperioden eller tills
ledamoten/ersättaren lämnar sitt nämnduppdrag och ersätts med en ny ledamot/ersättare.
Om en ledamot trots detta önskar byta verksamhet under mandatperiodens gång, får ärendet
väckas i nämnden på samma sätt som övriga frågor.
Ordförande och vice ordförande har inga uppdrag som kontaktpolitiker.
Rollen som kontaktpolitiker
Syftet med kontaktpolitiker är att ge ledamöter och ersättare ökad kunskap om verksamheten
samt att fungera som en länk mellan verksamhet och nämnd. I uppdraget som
kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om tilldelad verksamhet samt att göra
studiebesök eller på annat sätt hålla upprätthålla kontakt med personal inom verksamheten.
Uppdraget har ansetts viktig ur ett verksamhetsperspektiv då personal gärna vill träffa
representanter för barn- och ungdomsnämnden för visa sin arbetsplats, dela med sig av
erfarenheter samt ställa frågor. Genom detta kan politiker få en bra grund för
ställningstaganden i det politiska uppdraget.
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Förvaltningen anordnar även fyra kvalitetsträffar per år med olika teman där politiker träffar
förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer.
Har man åtagit sig ett uppdrag som kontaktpolitiker är det viktigt att fullgöra uppdraget med
viss kontinuitet. Kontakter kan tas med rektor/förskolechef i respektive verksamhet för att
diskutera om det finns viktiga/aktuella frågor samt lämplig tid för besök.
Rektorer/förskolechefer kan också bjuda in kontaktpolitikerna till sin verksamhet.
Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter beslut till barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 mars
2019.
Expedieras till
Rektorer och förskolechefer
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNfeb Val av kontaktpolitiker 2018-2021
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