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Uppdrag som kontaktpolitiker för skolområden
förskoleområden och fristående verksamheter
Barn- och utbildningsnämnden utser två kontaktpolitiker per skol- och förskoleområde samt totalt
två kontaktpolitiker för fristående verksamheter inom Höörs kommun. Valbara är nämndens
ledamöter och ersättare.

Syfte
Syftet med att utse kontaktpolitiker är att ge Barn- och utbildningsnämnden så bra förutsättningar
som möjligt att fatta väl underbyggda beslut. Kontaktpolitikerna ska bidra till god kännedom om de
olika verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Kontaktpolitikerna ska
också ges kännedom om i vilken utsträckning målen för verksamheten uppfylls, både ur ett
verksamhetsperspektiv och ur ett medborgarperspektiv.

Uppdraget
Uppdraget som kontaktpolitiker består av att skapa delaktighet för intressenter i verksamheten, att
samla och delge olika perspektiv genom information om verksamheten samt att representera
nämnden och ge information om vad den politiska nivån har beslutat. Som kontaktpolitiker är det
viktigt att förmedla medborgares synpunkter och förväntningar på verksamheten till ansvarig chef.
Frågeställningar och synpunkter som kontaktpolitiker delges ska hänvisas och kommuniceras till de
ansvariga befattningshavarna för att kunna handläggas.
Information som kontaktpolitiker följer, kommunicerar och i vissa fall rapporterar till Barn- och
utbildningsnämnden utgör främst synpunkter och reflektioner utifrån
 måluppfyllelse i verksamheten,
 verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och
 framtida övergripande problem eller behov man upplever i verksamheten eller från
vårdnadshavares sida.
En dialog om verksamhetens resultat är således centralt för uppdraget.
Personal- och verksamhetsfrågor hanteras och beslutas alltid av ansvariga chefer och ingår inte i
kontaktpolitikers uppdrag.

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 ovan.
Detta kan ske till exempel genom besök i verksamheten, samtal med chefer, personal, elever och
vårdnadshavare.
Verksamhetens chef bjuder in kontaktpolitiker till skolråd, förskoleråd eller annat forum samt
elevråd vid 2-3 tillfällen per år och ansvarar för innehållet vid besöken.
Överenskommelse kring besök i verksamheten ska alltid göras tillsammans med berörd
verksamhetschef för att säkerställa att besöken inte stör den ordinarie verksamheten.
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Kontaktpolitiker bjuds in att delta vid dialogträff kring verksamhetens årliga kvalitetsrapport inom
ramen för Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.
Kontaktpolitikern förväntas lämna en kort skriftlig rapport till Barn- och utbildningsnämnden via
nämndens sekreterare och en kort muntlig rapport vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde.

Förutsättningar
Varje kontaktpolitiker har i enlighet med kommunfullmäktiges reglemente rätt till timersättning för
verksamhetsbesök samt, i förekommande fall, förlorad arbetsförtjänst.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer att varje kontaktpolitiker får ersättning för besökstillfällen
motsvarande totalt 8 timmar per år. Ytterligare tid och ersättning ska i enlighet med reglementet
beslutas av Barn- och utbildningsnämnden eller i brådskande fall av Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott alternativt av ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Som kontaktpolitiker företräder man Barn- och utbildningsnämnden, inte sitt parti.

Förslaget har tagits fram i samverkan med Barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Lisbeth Bonthron

Barn- och utbildningschef
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