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Riktlinjer för kontaktpolitiker i socialnämnden 

§ 1  

Socialnämnden utser bland sina ledamöter och ersättare kontaktpolitiker i 

den omfattning som nämnden beslutar inom verksamhetsområdet social 

omsorg. 

§ 2 Syfte 

Syftet med att utse kontaktpolitiker är att ge socialnämnden fördjupade 

kunskaper om de verksamheter den ansvarar för och goda förutsättningar till 

att fatta väl underbyggda beslut och utveckla verksamheten strategiskt. De 

ska vara den naturliga kontakten för chefer, personal, brukare och anhöriga. 

Kontaktpolitikerverksamheten ska ge underlag för de politiska besluten och 

tydliggöra det politiska uppdraget för verksamheterna. Strävan ska vara att 

verksamheten och nämndens politiker upplever att de har en utvecklande 

dialog. Kontaktpolitikerna ska också skaffa sig kunskap om i vilken 

utsträckning målen för verksamheten uppfylls, både ur ett 

verksamhetsperspektiv och ur ett brukar- och medborgarperspektiv. 

En kontaktpolitiker kan aldrig ge direktiv till verksamheten eller själv fatta 

beslut som rör verksamheten.  

§ 3 Uppdraget 

Genom besöken ska kontaktpolitikerna verka för att stärka kontakten mellan 

socialnämnden, verksamheten, brukare och närstående. Utifrån en 

tillitsbaserad styrning och ledning är tillitsbyggandet avgörande för att skapa 

förändringskraft från alla skikt i verksamheterna. 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 socialnämnden 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 socialnämnden enligt § 4 är främst följande. 

 Om du satt i socialnämnden eller var i annan ledande befattning, vad 

skulle din hjärtfråga vara och vilka beslut skulle du fatta? 

 Hur upplever verksamheten att tillitsbaserad styrning och ledning 

fungerar och har för förutsättningar? Finns det något som kan göras 

annorlunda? 

 Hur fungerar tillitsbaserad styrning och ledning utifrån medborgarens 

perspektiv?  

 Hur arbetar verksamheten med verksamhetsplanen? Hur väl når man sina 

mål? Vilka möjligheter finns att arbeta vidare för att nå måluppfyllelse 

och vilka utmaningar finns? 

 Vilka utmaningar står verksamheten i och inför? Vad ser de för lösningar 

och idéer gällande dessa? 

Det ligger inte i kontaktpolitikerns uppdrag att diskutera personalfrågor eller 

andra enskilda frågor i verksamheten. Det ligger inte heller i uppdraget att 
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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 socialnämnden. Rapporten lämnas till socialnämndens 

sekreterare för vidare behandling i nämnden. I samband med att den 

skriftliga rapporten behandlas i socialnämnden ska kontaktpolitikern också 

muntligt rapportera om sina slutsatser. Den skriftliga rapporten görs på 

särskild blankett, bilaga 1. 

Varje kontaktpolitiker ska årligen genomföra en besöksperiod under första 

halvåret och en besöksperiod under andra halvåret. 

§ 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 8 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 socialnämndens 

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.  

Berörd chef ansvarar för att skapa förutsättningar för medarbetare att 

förbereda sig inför mötet med kontaktpolitiker.  

Som kontaktpolitiker företräder man socialnämnden och inte sitt parti. 
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Bilaga 1  

Riktlinje för kontaktpolitiker  

Denna mall används för kontaktpolitikers skriftliga rapport till 

socialnämnden. 

 

 

Om du satt i socialnämnden eller var i annan ledande befattning, vad skulle 
din hjärtfråga vara och vilka beslut skulle du fatta? 

 

 

Hur upplever verksamheten att tillitsbaserad styrning och ledning fungerar 
och har för förutsättningar? Finns det något som kan göras annorlunda? 

 

 

Hur fungerar tillitsbaserad styrning och ledning utifrån medborgarens 
perspektiv?  

 

 

Hur arbetar verksamheten med verksamhetsplanen? Hur väl når man sina 
mål? Vilka möjligheter finns att arbeta vidare för att nå måluppfyllelse och 
vilka utmaningar finns? 

 

 

Vilka utmaningar står verksamheten i och inför? Vad ser de för lösningar 
och idéer gällande dessa? 
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