
Att vara 
kontaktperson 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Individ– och familjeomsorgen 

Box 88 

362 22 Tingsryd 

 

e-post: socialtjansten@tingsryd.se 



Om att vara kontaktperson  

Vad innebär det att vara kontaktperson? 

Att vara kontaktperson innebär vanligtvis att du är engage-

rad i barnets/ungdomens eller den vuxnes vardagsliv, vilket 

kan betyda att ni träffas en eller flera gånger per månad. 

Vad ni gör när ni träffas är individuellt beroende på intres-

sen och mål för uppdraget. Tanken är att kontaktpersonen 

ska bli en stödjande vän som finns där för barnet/

ungdomen eller den vuxna.  

 

 

 

 

 

 
 

Vem kan bli kontaktperson? 

Socialtjänsten i Tingsryd söker människor som har möjlig-

het och vilja att hjälpa någon annan. Det vi söker ska vara 

en trygg person med en stabil social situation. Innan vi för-

ordnar någon som kontaktperson görs en intervju, vilken 

sedan blir ett underlag för bedömning och  godkännande.  

Varje blivande kontaktperson får dessutom ge sitt medgi-

vande till att socialtjänsten begär registerutdrag hos befint-

liga sociala register, brotts– och misstankeregister samt 

kronofogdens register.  

 

Socialtjänsten försöker att matcha kontaktperson och barn/

ungdom eller en vuxen efter bl.a. intressen för att man ska ha 

så stor chans som möjligt att trivas ihop.  

 

Varför behövs kontaktpersoner? 

Orsaken till att man behöver en kontaktperson kan variera. 

Ofrivillig ensamhet och isolering är ett problem som kan bidra 

till att barn, ungdomar och vuxna ibland kan behöva extra stöd 

och uppmuntran. 

Om du har ett intresse av att bli kontaktperson är du varmt väl-

kommen att kontakta oss så bokar vi ett möte för intervju.  

Under intervjun får du möjlighet att berätta lite om dig och din 

familj och vi berättar mer om vad det innebär att vara kontakt-

person. 

 

Vad får du i ersättning? 
Som kontaktperson får du ett mindre skattepliktigt  

arvode som ersättning för din arbetsinsats.  

Summan varierar bl.a. beroende på insatsens  

omfattning. Utöver arvodet får du som kontaktperson en ersätt-

ning för de omkostnader som du och barnet/ungdomen eller 

den vuxne har när ni utövar era  

aktiviteter. Arvode och omkostnadsersättning följer SKR:s 

(Sveriges Kommuner och Regioner) 
rekommendationer.  

 

 

 


