Kontaktpersoner sökes
Vissa funktionshindrade kan ibland ha svårt att få kontakt med andra människor och blir lätt
isolerade. En kontaktperson kan vara till stor hjälp för att bryta isoleringen genom att dela
med sig av sig själv och sin tid till att stödja en person med psykiskt eller fysiskt
funktionshinder.

Vad innebär det att vara kontaktperson?
Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens Omsorgsförvaltning.
Kontaktperson är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
Som kontaktperson bidrar du till att ge människor en meningsfull fritid.
Aktiviteter som man gör tillsammans kan exempelvis vara att gå på bio, hockey, ta en fika, gå
på en promenad eller bara umgås. Som kontaktperson planerar du tillsammans med din
kamrat vad ni gör för aktivitet och när det passar att ni träffas. Det kontaktpersonen och
kamraten gör tillsammans ska bidra till ett självständigare och aktivt liv.

Hur blir jag kontaktperson?
Det behövs ingen särskilt utbildning till att bli kontaktperson. Du ska vara 18 år, ha ett stort
intresse för människor, stabil livssituation och känna att du har tid och utrymme för ett
uppdrag. Innan du blir kontaktperson gör vi en personlig intervju där du får berätta om dig
själv och dina intressen. Vi informerar dig om vad uppdraget innebär vad gäller regelverk och
ersättningar. Sedan matchar vi dina intressen och erfarenheter mot en passande kamrats.
Under uppdragets gång blir du erbjuden stöd och råd av LSS-handläggare.

Vad får man?
När du bestämt dig för att bli kontaktperson åtar du dig ett uppdrag för Omsorgsförvaltningen.
Du blir alltså inte anställd. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel som
ska täcka dina utgifter. Att vara kontaktperson ger inga stora inkomster men glädjen i att få
vara betydelsefull för någon annan.
Är du intresserad av ett kontaktpersonsuppdrag, kontakta LSS-handläggare på telefon 0240660 178.

