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Socialnämndens ordförande  
  
 Kommunfullmäktige 2021-04-12 
  

Svar på interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) angående 
införande av kontaktpolitiker 
 
Agneta Lundahl Dahlström (S) har i en interpellation den 8 mars 2021 redogjort 
för vad en kontaktpolitiker innebär och förespråkar detta som ett sätt att bl.a. höja 
kunskapsnivån bland socialnämndens ledamöter. Interpellanten har därför ställt 
frågan om kontaktpolitiker kan vara ett arbetssätt som Täby kan införa 
kommande mandatperiod. 
 
Jag har, i egenskap av socialnämndens ordförande, alltid varit mån om att 
socialnämnden, ett par gånger om året, ska sammanträda i någon av nämndens 
verksamheter (där så är möjligt). Syftet med detta är att nämndens ledamöter, 
tillsammans och vid ett och samma tillfälle, ska få inblick i verksamheten och att 
kunskapsnivån hos ledamöterna på så sätt kan höjas. Det handlar även om att 
ge verksamheten en möjlighet att träffa nämndens ledamöter.  
 
De sammanträden som hittills genomförts på detta sätt har varit mycket 
uppskattade. Med anledning av pågående pandemi har inga sammanträden ute i 
verksamheterna kunnat genomföras under 2020, men det kommer att återupptas 
så snart vi återgår till normal verksamhet. 
 
Idag träffas socialnämndens presidium, d.v.s. gruppledarna för de partier som 
representeras i nämnden, inför varje nämndssammanträde. Vid dessa möten står 
det respektive gruppledare fritt att föreslå besök i en verksamhet och/eller få 
information från verksamheten på efterföljande nämndsammanträde. Detta kan 
höja och fördjupa kunskapsnivån bland nämndens ledamöter om de frågor som 
verksamheten ställs inför.  
 
Vidare vill jag även påpeka att vid socialnämndens sammanträden ges alltid 
utrymme för diskussion och för att lyfta specifika frågeställningar.  
 
Fördelen med detta förfarande framför representantskap via kontaktpolitiker är att 
objektiviteten förstärks genom att hela nämnden får samma information vid 
samma tillfälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Nilsonne (M) 
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