Kontaktperson
- En medmänniska

Kontaktperson – en medmänniska
Att bli kontaktperson till en person med funktionsnedsättning,
innebär att vara vän och medmänniska. Ingen speciell yrkeskompetens krävs, men däremot ett stort personligt engagemang
och intresse för andra människor.

Kontaktpersonens funktion och ansvar
En kontaktperson ska föreslå och genomföra fritidsaktiviteter,
skapa gemenskap och hjälpa en person med funktionsnedsättning att knyta kontakter utanför det egna hemmet.
Tillsammans kan båda t.ex. gå på bio, sporta, shoppa, göra
restaurangbesök, utflykter eller promenader.
Kontaktpersonen ska inte användas i situationer som kräver
professionell kompetens.
Omfattningen på uppdragen varierar.
Personer med funktionsnedsättning har ofta ett begränsat socialt
nätverk och bristande erfarenheter av samhällets utbud och
möjligheter. Här är du som medmänniska viktig!
Att bli kontaktperson berikar livet, såväl för dig själv som för
personen du stödjer.

Tystnadsplikt och sekretess
Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för kontaktpersoner,
precis som för personal anställd inom Omsorgsförvaltningen.
Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan
lita på sin kontaktperson.
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Stöd och utbildning
Omsorgsförvaltningen ska förvissa sig om att kontaktpersonen
har tillräckliga kunskaper om förvaltningen, lagens intentioner
samt om uppdraget han/hon åtagit sig. De enskilda ärendena ska
regelbundet följas upp och handledning ges vid behov.

Ersättning
Som kontaktperson erhåller du ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningen kan variera beroende på uppdragets
omfattning och innehåll.

Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Socialtjänstlagen (SoL)
Personer som har
rätt till insatsen
Kontaktperson enligt
LSS eller SoL kan t ex ha
funktionsnedsättningen
utvecklingsstörning,
autism, hjärnskada (enligt
personkrets 2, LSS) eller
andra stora och betydande
svårigheter i det dagliga
livet.
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Intresserad?
Vill du bli kontaktperson, eller vill veta mer om
kontaktpersonsverksamheten, kontakta:
Carola Österlund
E-post: carola.osterlund@sandviken.se
Ulrika Jansson
E-post: ulrica.jansson@sandviken.se
Malin Nyman
E-post: malin.nyman@sandviken.se
Det går även att kontakta Medborgarservice via telefon:
026-24 00 00 för att bli hänvisad vidare till rätt kontakt.
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