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KONTAKTPERSON 
En handbok med upplysning och vägledning 

som rör ditt uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 



Kontaktperson 

Insatsen kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som ges av en person med intresse och 

engagemang för andra människor. Kontaktpersonen ska vara en person som ställer upp som 

medmänniska för en person med funktionsvariation och som behöver hjälp för att komma i 

kontakt med andra människor, att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter. 

Kontaktpersonen ska kunna ge råd till den enskilde i vardagliga situationer som inte är av 

komplicerad natur. 

Kontakten sker via social samvaro och telefonkontakt.  

Telefonkontakten inkluderas i de timmar som omfattas i uppdraget. 

 

Vem kan bli kontaktperson? 

Generellt sett, kan vem som helst bli kontaktperson då inga särskilda kvalifikationer krävs. 

Ålder, yrke etc är av underordnad betydelse eftersom meningen är att fungera som en 

stödjande och vägledande människa.  

Samtidigt anser kommunen att kontaktpersonen bör: 

• Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor. 

• Vara intresserad av hur andra människor har det. 

• Att ha en trygg och stabil livssituation och att man kan överblicka sin egen 

livssituation ett par år framåt. 

• Ha ett överskott av egna känslor att dela med sig av, dvs inte ha ett behov av att ”ta” 

av brukarens känslor för att själv må bra. 

• Följa de lagar som samhället kräver. 

• Inte ha problemfyllda relationer. 

• Inte hysa extrema åsikter. 

 

Uppdragets utformning 

I samband med eller efter det att kontaktperson och brukare har träffats, tar båda parter beslut 

om ett eventuellt samarbete. Kommer parterna överens om att samarbeta, dvs att träffas 

regelbundet gör man tillsammans en genomförandeplan utifrån följande: 

-Syfte 

-Mål 

Metod 

-När, var och hur man träffas 

Kontaktpersonen skriver även på ett avtal med Laholms kommun. 

 



Uppdraget som kontaktperson har olika innehåll beroende av brukarens önskemål. Många 

gånger kan det handla om att sitta och prata, fika, gå en promenad, gå på bio, teater, se på 

hockey, idrotta tillsammans, åka och simma, vara smakråd vid shopping och en mängd andra 

saker. 

Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre 

kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt 

att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.  

Vid det fall att du inte kommer i kontakt med den enskilde så som du brukar / ert 

kontaktmönster förändras, är det viktigt att du informerar enhetschefen. 

 

Tystnadsplikt, sekretess 

Kontaktpersonen har ett uppdrag av socialnämnden att utföra en uppgift enligt 

socialtjänstlagen (Sol) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). På 

detta sätt blir kontaktpersonen en del av verksamheten och regler om tystnadsplikt gäller för 

denne på samma sätt som för den övriga personalen. Genom att man som kontaktperson 

omfattas av sekretesslagstiftningen får man inte prata med andra utomstående om den man är 

kontaktperson för. Sekretessen gäller å andra sidan inte gentemot biståndshandläggare eller 

enhetschef/samordnare, som måste få information för att kunna följa upp hur insatsen 

fungerar. Som kontaktperson har du anmälningsplikt, dvs om du i ditt uppdrag ser att barn 

/ungdom eller vuxen utsätts eller utsätter sig själv för fara, är du skyldig att meddela ansvarig 

enhetschef för kontaktpersonverksamheten. 

 

Stöd i uppdraget 

Som kontaktperson kan man vara i behov av olika former av stöd från enhetschefen för att 

kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Man kan behöva stöd för att bearbeta egna 

känslor och attityder i samband med ett uppdrag. Det kan också vara så att man behöver 

diskutera kontaktpersonrollen, både begränsningar och möjligheter. 

 

Brukarens bistånd att ha kontaktperson omprövas med olika tidsintervall. I samband med 

beslut som medför förändringar, meddelar enhetschefen/samordnaren berörd kontaktperson. 

 

 

Transporter av brukare 

Transporter av vuxna brukare ingår inte i uppdraget som kontaktperson. 

Vid resor, ska brukare använda sig av allmänna färdmedel, färdtjänst eller egna fordon och 

själva stå för transportkostnader. 

 



Ersättning 

Som kontaktperson blir du inte anställd utan du får ett uppdrag från socialtjänsten. Beroende 

på uppdragets omfattning samt plan för innehåll bestäms ersättningen utifrån 

Kommunförbundets rekommendationer. Den ekonomiska ersättningen för uppdraget är 

tvådelad: 

• Arvode. Fast månatlig ersättning för insatsen som kontaktperson. Arvodet baseras på 

den tidsomfattning uppdraget tar. Arvodet är skattepliktigt. 

• Omkostnadsersättning. Fast månatlig ersättning som ska täcka kostnader för mat, 

telefonsamtal, bensin, sociala aktiviteter såsom biljetter och inträden mm. 

Kontaktpersonen bekostar sina utlägg/omkostnader – och brukaren sina. 

 

Uppföljning 

I samband med uppdragets start, undertecknar enhetschef och kontaktperson ett uppdragsavtal 

som bland annat beskriver uppdragets syfte, mål och omfattning. 

Uppföljning sker ur två perspektiv, dels om hur brukaren upplever insatsen, dels hur 

kontaktpersonen upplever samt utför sitt uppdrag. 

Samordnare kommer tillsammans med den enskilde och kontaktpersonen att upprätta en 

genomförandeplan där målet med insatsen kontaktperson beskrivs med: HUR; VAR och NÄR 

den utförs.  

 

 

 

 

Sjukskrivning under uppdraget 

Som kontaktperson med ett pågående uppdrag är du skyldig att meddela enhetschefen om: 

- Du under uppdraget blir sjukskriven en längre period. 

- Får ändrade förhållanden kopplade till din hälsosituation. 

- Får ändrad livssituation som kan påverka ditt uppdrag som kontaktperson. 

Tillsammans med enhetschefen kommer du överens om huruvida du kan fortsätta med 

ditt/dina kontaktpersonsuppdrag. 

 

Även om brukaren är sjuk, utgår ersättning om du upprätthåller kontakten. 

 

 

 



Avslutande av uppdrag 

Det finns olika skäl till att ett uppdrag avslutas. Således kan avslut vara planerade men de kan 

även ske genom att ett uppdrag avbryts. 

Ett uppdrag kan avslutas på grund av orsaker som inte gått att förutse men kan också avslutas 

på grund av missförstånd, skilda uppfattningar eller önskemål samt andra känslor som 

insatsen kan väcka. Ett uppdrag kan även, via biståndsbeslut ändras i sin omfattning. 

Om du som kontaktperson önskar avsluta ditt uppdrag, ska du skyndsamt informera 

enhetschef. 

Din uppsägningstid är en månad. 

Brukaren har rätt att byta till en ny kontaktperson, varpå ditt uppdrag avslutas. 

I samband med att ett biståndsbeslut upphör/avslutas genom nytt beslut, meddelas du av 

enhetschef och uppdraget upphör. 

 

Varmt välkommen som kontaktperson, 

Vi hoppas att du ska trivas i ditt viktiga uppdrag! 

 

Mvh 

 

Klara Victorin, Enhetschef Kontaktpersoner 

klara.hansson.victorin@laholm.se  Tel: 070-222 56 40 

 

Susan Lennartsson, Samordnare för kontaktpersoner  

susan.lennartsson@laholm.se Tel: 0430-15806 
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