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Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av kontaktpolitikerorganisationen
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.
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.
Förvaltningen anordnar fyra kvalitetsträffar per år med olika teman där politiker träffar
förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer. Utöver dessa har förvaltningen arrangerat
ett antal studiebesök där politiker fått möjlighet att besöka olika verksamheter inom barn- och
ungdomsförvaltningen.
Beredning
Förvaltningen har utvärderat hur barn- och ungdomsnämndens representanter upplever att
kontaktpolitikerorganisationen fungerat under mandatperioden 2015-2018 och skickat ut en
enkät till barn- och ungdomsnämnden som består av 13 ledamöter och 9 ersättare. I
kontaktpolitikerorganisationen ingår ej ordföranden och vice ordföranden och därför ha
enkäten skickats till resterande 20 politiker varav 18 har svarat på enkäten.

Uppföljning
Gällande kvalitetsträffarna kan förvaltningen se att många politiker närvarar på dessa. Då det
sker byten av att ledamöter och ersättare under mandatperioden påverkar det hur många
tillfällen ledamoten/ersättaren haft möjlighet att gå. Så gott som alla respondenter upplever
att de fått mer kunskap om verksamheterna, haft möjlighet till dialog samt ställa frågor till
ledning, rektorer och förskolechefer under kvalitetsträffarna och studiebesöken. Alla
respondenter förutom en anser att det varit givande och meningsfullt med kontinuerligt
återkommande kvalitetsträffar.
På frågan om respondenterna varit på andra möten, träffar, studiebesök i form av
kontaktpolitiker svarar 10 stycken ja och 8 stycken nej. Det som framkommer generellt är att

de som svarat ja, i första hand, varit på studiebesök i verksamheterna. Några har varit på
flera och några på något enstaka besök.
När det kommer till övrig kontakt (via e-post, telefonsamtal, etc.) med verksamhetens
personal (rektor, förskolechef, övrig personal) svarar 11 stycken att de haft kontakt med
någon av ovanstående och 7 stycken svarar att de inte haft det. Kontakten har främst
handlat om att kontaktpolitikern velat få en bild av verksamheten eller har haft koppling till
studiebesöken.
Hälften av respondenterna ser ett behov av fler organiserade möten med ledning och
skolledare, den andra hälften ser inget behov av det. Det som framkommer från de som ser
ett behov av fler möten är bland annat att det är givande med kvalitetsträffar, vikten av att få
träffa och samtala med skolledare som kan sin verksamhet bäst, få en förståelse för de
utmaningar som skolledarna står inför, bygga nätverk och att dessa tillfällen innehåller viktig
information. För de som inte såg ett behov med fler möten framkom bland annat att man
istället önskar ”gästbesök” på sammanträdena och att det efterfrågas möten i andra forum än
kvalitetsträffarna.

Framtid – ny mandatperiod
Av det som framkommit av svar i enkäten kan förvaltningen utläsa att det önskas mer
samordning gällande studiebesök i verksamheten och att många ser sin uppgift som
kontaktpolitiker som viktig och att den ska förvaltas väl. Det är viktigt att varje kontaktpolitiker
håller sig informerad och uppdaterad kring sin tilldelade verksamhet. Inför kommande
mandatperiod ser förvaltningen över om det finns möjlighet att vara mer behjälplig att
samordna möten och att tydliggöra vad kontaktpolitiker uppdraget innebär och vad som
förväntas. Samt att säkerställa att verksamheten har kännedom om
kontaktpolitikerorganisationen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger informationen till
handlingarna.
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