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Vi söker dig som vill bli  
kontaktperson (enligt LSS & SoL)

Socialförvaltningen
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Vad är en kontaktperson?
Att vara kontaktperson är att vara någons vän. Det är ett icke 
yrkesmässigt stöd, en medmänniska. I enlighet med LSS-lagen 
och Socialtjänstlagen kan en person med funktionsnedsättning 
ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett stöd och 
underlättar för den enskilde att komma i kontakt med andra 
människor, delta i olika aktiviteter och främjar delaktighet i 
samhällets fritidsutbud. En kontaktperson kan också hjälpa den 
enskilde i personliga angelägenheter.

Vem kan bli kontaktperson?
En kontaktperson behöver inte ha någon speciell utbildning för 
att bli kontaktperson men kontaktpersonen bör: 

• ha ett stort intresse och engagemang för andra människor 

• ha tillräckligt med tid för uppdraget 

• ha viljan att bygga upp en relation för en längre tid
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Att tänka på som kontaktperson
Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. 
Det gäller att inte ha för stora krav. Diskutera igenom var, när 
och hur ni ska träffas. 

Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Det betyder att den 
som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person 
som de är eller har varit ett stöd för.

Kontaktpersonen skickar in en kortare beskrivning av hur 
uppdraget förlöpt. Redovisningen är en förutsättning för att 
arvode ska betalas ut. 

Kontaktpersonen får en ekonomisk ersättning i form av ett 
arvode och en omkostnadsersättning. Det är skattepliktig 
inkomst.



Socialförvaltningen 
Stadshuset, Karlshamnsvägen 4, 372 80 Ronneby 

Telefon: 0457-61 80 00, www.ronneby.se
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Kontakt
Om du vill vara kontaktperson vänd dig till kontaktpersons- 
handläggaren på Socialförvaltningen, tel: 0457- 61 82 88. 

Du kan även gå in på vår hemsida Ronneby.se och söka 
dig fram till ett formulär ”Intresseanmälan kontaktperson/
kontaktfamilj”. Fyll i och skicka in så kontaktar vi dig för 
vidare information.


