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Kontaktpolitiker för bildningsnämnden 2023-2026 

Sammanfattning 
Politikerna i bildningsnämnden är kontaktpolitiker mot någon av nämndens verksamheter. 
Undantag görs för nämndens ordförande och vice ordförande som har ett övergripande 
kontaktansvar för bildningsnämnden.  

Syftet är att: 
• främja goda relationer och skapa dialog mellan huvudman, barn, elever, hem och
anställda.
• följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i
kommunala och nationella styrdokument
• ge nämnden kunskap om dess verksamheter samt om upplevda behov och synpunkter
som barn, elever, vårdnadshavare och personal kan ha.
• ge barn, elever, vårdnadshavare och personal kunskap om nämndens arbete.

Åtagande 
Som kontaktpolitiker åtar man sig att: 
• företräda bildningsnämnden
• vara den naturliga politiska kontakten för barn/ elever, vårdnadshavare och personal
• vid behov delta i möten med förskolor, skolor, föräldrar eller personal

I Riktlinjen för kontaktpolitiker framgår även att politiker har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst för 1 besök per år. 

Extra ärende
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För mandatperioden är fördelningen enligt nedan 

Verksamhet Kontaktpolitiker 
Kunskapskällan Johnny Carlsson (C) 

Berith Edholm (M) 
Altorpskolan (A & C, samt B & D) 
Fritidsgården 

Thomas Svantesson (C) 
Maj Henningsson (KD) 

Horsbyskolan f-3 
Horsbyskolan 4-6 

Erik Hjertén (KD) 
Jonas Holm-Pileborg (L) 
Ulrika Bränninggård (C) 

Eggvena/Hudene förskolor och skolor Mikael Norén (L) 
Kurt Hallberg (S) 

Eriksberg/Od förskolor och skolor Jakob Brendelius (SD) 
Ellionore Abrahamsson (S) 

Molla och Mörlanda skolor Anneli Eriksson (S) 
Ebba Jansson (SD) 

Molla och Mörlanda förskolor John Berg (M) 
Jarl Barkenfelt (S) 

Innerby förskolor (Ugglan och Horsby 
förskola) 

Richard Hällfärdsson (SD) 
Rune Johansson (C) 

Grundsärskolan, Familjecentralen, 
Kulturskolan  

Krister Karlsson (V) 
Magnus Lennartsson (SD) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13 
Riktlinjer kontaktpolitiker bildningsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner förslaget om fördelning av kontaktpolitiker för

mandatperioden 2023-2026.

Erik Thaning 
Utvecklingsledare 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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