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Vad menas med en kontaktperson?
En kontaktperson ska arbeta i förebyggande syfte för att främja
sociala kontakter och människors utveckling. Insatsen kan beviljas
såväl barn, ungdomar som vuxna som stöd i en besvärlig situation.
Ungdomar har ofta lättare att prata med andra vuxna än sina
föräldrar. Ett bra stöd kan då vara att få träffa en annan vuxen
några gånger i månaden. En del barn saknar vuxna som engagerar
dem i fritidsaktiviteter. Där kan en kontaktperson få vara länken
mellan hemmet och fritidsaktiviteten. Vuxna kan ha svårigheter att
komma igång i aktiviteter utanför den egna bostaden och har ett
begränsat nätverk.
Socialtjänsten utreder och beslutar om behovet finns.
Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den
enskildes vilja. Insatsen beviljas med stöd av antingen
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Vem kan bli kontaktperson?
Socialtjänsten utreder och förordnar kontaktpersoner. En
kontaktperson behöver tycka om och ha tid att vara tillsammans
med andra människor, vara intresserad av andra människors
situation samt i övrigt ha en trygg och stabil livssituation. Det är
bra om man är utåtriktad och gillar att vara med ungdomar. I
samband med utredning träffar socialtjänsten den intresserade.
Utredningen görs för att få en bild av den intresserades
livssituation för att därigenom kunna hitta rätt uppdrag utifrån
varje barns/ungdoms/vuxens behov. Registerkontroll görs hos
socialnämnd, polismyndighet och kronofogdemyndighet.

Vad förväntas av en kontaktperson?
Kontaktpersonen ska ge stöd utifrån det som är den hjälpsökandes
behov. Tillsammans utformas insatsen som kan innebära träffar

någon gång i månaden, ibland oftare och ta en promenad, träna, ta
en fika eller göra någon annan aktivitet. Som kontaktperson är man
en förebild och en samtalspartner. Kontaktpersonen kan ha som
uppdrag att hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende och stötta
den enskilde i personliga angelägenheter. Det är viktigt att
kontaktpersonen kan lyssna och finnas tillgänglig enligt
överenskommelser. Uppdragen pågår ofta mellan ett halvår och ett
år, ibland längre.

Vad kan kontaktpersonen förvänta sig av socialtjänsten?
Uppdraget ska vara tydligt och formulerat i en arbetsplan. Under
uppdragstiden ska kontaktpersonen få stöd och hjälp, utbildning
och handledning efter behov samt möjlighet att får utbyta
erfarenheter med andra uppdragstagare. Ersättning utbetalas enligt
gällande riktlinjer utifrån uppdragets omfattning och barnets
behov. Att bli kontaktperson är inte något som man gör för att
tjäna pengar, då ersättningen inte är hög. Istället kan man känna
tillfredsställelse över att göra en god insats för någon som behöver
det. När uppdraget upphör ska kontaktpersonen få hjälp att göra ett
bra avslut med det aktuella barnet/ungdomen eller den vuxne.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Familjehemssekreteraren som arbetar inom social verksamhet i
Grästorps Kommun kan lämna mer information och ta emot
intresseanmälningar.
Familjehemssekreteraren
nås
genom
Grästorps Kommuns växel, 0514-58000. Du kan också skicka en
intresseanmälan på adressen: Social verksamhet, Grästorps
Kommun, 46722 GRÄSTORP eller skicka ett mail till vår adress:
socialverksamhet@grastorp.se

