
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

   

Strategi 
Program 
Plan 
Policy 
Riktlinjer 
Regler och rutiner 
 

  

   

 

 

Riktlinje för kontaktpolitiker i 
utbildningsnämnden 

 

  



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-12-15 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

 

 

Fastställd av:   Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum inkl. ev. §:  2021-12-15, § 126 

För revidering ansvarar:  Utbildningsnämnden  

För ev. uppföljning och tidplan 

ansvarar:   Utbildningsnämnden 

Dokumentet gäller för:  Utbildningsnämnden 

Dokumentet gäller från och med: 2021-12-15 

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 

Ev. dokumentkoppling:   

Dokumentansvarig:  Skolchef 

Dnr:   Dnr UN 2021/000539 

 

  



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-12-15 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

Riktlinje för kontaktpolitiker i utbildningsnämnden 

§ 1  

Utbildningsnämnden utser bland sina ledamöter och ersättare 

kontaktpolitiker i den omfattning som styrelsen beslutar inom nämndens 

verksamhetsområde. 

§ 2 Syfte 

Syftet med att utse kontaktpolitiker är att ge utbildningsnämnden så bra 

förutsättningar som möjligt att fatta väl underbyggda beslut. Kontakt-

politikerna ska bidra till att utbildningsnämndens kunskaper om de olika 

verksamheterna ökar. Kontaktpolitikerna ska också skaffa sig kunskap om i 

vilken utsträckning målen för verksamheten uppfylls, både ur ett verksam-

hetsperspektiv och ur ett brukar- och medborgarperspektiv. 

En kontaktpolitiker kan aldrig ge direktiv till verksamheten eller själv fatta 

beslut som rör verksamheten.  

§ 3 Uppdraget 

Uppdraget handlar om att som kontaktpolitiker skaffa sig information om 

verksamheten men ibland också om att ge information om vad den politiska 

nivån har beslutat om. Däremot kan man som kontaktpolitiker aldrig lova att 

utbildningsnämnden eller någon annan ska fatta ett visst beslut och 

därigenom föregripa den normala beslutsprocessen. 

Den information som en kontaktpolitiker ska skaffa sig och sedan också 

rapportera till utbildningsnämnden enligt § 4 är främst följande. 

 Hur uppfyller verksamheten målen i verksamhetsplanen? 

 Vilka framtida utmaningar eller behov ser man i verksamheten? 

En rundvandring på enheten kan med fördel avsluta eller inleda besöket. 

Det ligger inte i kontaktpolitikerns uppdrag att diskutera personalfrågor eller 

andra enskilda frågor i verksamheten. Det ligger inte heller i uppdraget att 

delta i verksamhetsplanering eller liknande. Det är alltid ansvariga chefer 

som hanterar sådana frågor. 

§ 4 Genomförande 

Den som är kontaktpolitiker ska på olika sätt ha kontakt med verksamheten 

och med allmänheten i den utsträckning det behövs för att skaffa sig den 

information som beskrivs i § 3. 

Detta kan ske till exempel genom besök i verksamheten, samtal med chefer 

och personal och även med personer som på olika sätt berörs av 

verksamheten. 

Efter varje avslutad besöksperiod enligt § 5 ska kontaktpolitikern lämna en 

skriftlig rapport till utbildningsnämnden. Rapporten lämnas till 

utbildningsnämndens sekreterare för vidare behandling i nämnden. I 

samband med att den skriftliga rapporten behandlas i utbildningsnämnden 

ska kontaktpolitikern också muntligt rapportera om sina slutsatser. Den 

skriftliga rapporten görs på särskild blankett, bilaga 1. 
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Varje kontaktpolitiker ska årligen genomföra en besöksperiod under första 

halvåret och en besöksperiod under andra halvåret. 

Fördelning av enheter och verksamheter på nämndens ledamöter: 

Kontaktpolitikerpar 1 

Glömminge förskola 

Glömminge skola och fritidshem 

Algutsrums förskola 

Vitsippans förskola 

Förskolan Bärstenen  

 

Kontaktpolitikerpar 2 

Gårdby förskola inkl. Tanneförskolan 

Gårdby skola och fritidshem 

Gullvivans förskola samt OB-omsorgen 

Snäckstrands förskola 

Skogsgläntans förskola 

 

Kontaktpolitikerpar 3 

Skansenskolan skola och fritidshem 

Skansenskolan grundsärskola 

Solvändans förskola 

Alunskolans förskola 

Alunskolan skola och fritidshem 

 

Kontaktpolitikerpar 4 

Färjestadens skola och fritidshem 

Färjestadens grundsärskola 

Torslunda skola och fritidshem 

Förskolan Växthuset  

Torslunda förskola 

Dagbarnvårdarna och öppna förskolan 

 

Kontaktpolitikerpar för enheter med fristående huvudman 
 

§ 5 Förutsättningar 

Varje kontaktpolitiker har rätt till arvode för uppdraget som kontaktpolitiker 

med högst två heldagsarvoden per år och verksamhetsområde, vilket 

motsvarar en arbetsinsats på cirka åtta timmar per heldagsarvode. Dessa åtta 

timmar behöver inte utföras under samma dag utan kan fördelas under flera 

tillfällen. Oavsett hur dessa åtta timmar fördelas under perioden så ska de 

sammanföras till en heldag när begäran om arvode lämnas in. För att arvode 

ska betalas ut krävs att den skriftliga rapporten lämnats till 

utbildningsnämndens sekreterare. 

All planering för besök och samtal i verksamheten ska göras tillsammans 

med berörd chef så att besöken kan ske när det passar bäst för verksamheten. 

Som kontaktpolitiker företräder man utbildningsnämnden och inte sitt parti.  

Ordföranden beslutar, i samråd med vice ordföranden, om ersättare för 

ordinarie kontaktpolitiker vid dennes frånvaro. 
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