
 
 
Kontaktperson  

 

Att vara kontaktperson  

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar per vecka av sin fritid till att 

umgås med ett barn eller vuxen som har behov av att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra 

sig om att vara ett stöd i skolarbetet, att hitta en bra fritidssysselsättning eller något annat som 

den unge/vuxna personen behöver stöd i. 

Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen. Du 

är någon att prata med, någon som hjälper till med sociala kontakter och följer med på 

fritidsaktiviteter. 

Du kan ansöka om att bli kontaktperson till 

 barn och unga 

 vuxna och äldre 

 

Kontaktperson till barn och unga 

En kontaktperson för unga är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person som 

behöver nya sociala kontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter eller stöd och stimulans i sin 

utveckling.  

Som kontaktperson för barn och unga ska du: 

 ha tid att ses minst en gång i veckan 

 kunna träffa barnet eller ungdomen ensam 

 inte förekomma i några register hos polisen, kronofogdemyndigheten eller 

socialtjänsten 

 vara vuxen 

 

Du som kontaktperson träffar barnet eller ungdomen under några timmar. Oftast ses ni en 

gång i veckan, men det kan ibland bli oftare eller mer sällan. 

Ditt uppdrag som kontaktperson styrs utav barnets/ungdomens behov och det kan se olika ut 

från träff till träff. Ibland kanske ni träffas för att sitta och prata. Eller så hittar ni på olika 

saker som både du och barnet gillar. Ni kanske besöker ett mysigt café, går på bio eller en 

fotbollsmatch. Andra gånger kanske ni går en promenad, åker skridskor eller matar fåglarna. 

Det viktigaste är inte vad ni gör utan att barnet/ungdomen får känna trygghet, stabilitet och 

ges den stöttning han/hon behöver. 

Du får uppdraget som kontaktperson via Individ- och familjeomsorgen. Tillsammans 

beskriver vi vad barnet/ungdomen behöver få ut av dig som kontaktperson. Vi har 

uppföljningsträffar, minst en gång i halvåret. Men i början av uppdraget kan vi träffas oftare. 

Som kontaktperson kan du alltid vända dig till oss för att få råd och stöd i din roll. Längden på 

uppdraget kan variera från några månader och upp till flera år.  
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Varför behövs det kontaktpersoner? 

Alla barn ungdomar behöver ha minst en trygg vuxen i sitt liv. Men det är inte alltid att det 

finns någon där som kan stötta i vardagen, vilket kan bero på många olika anledningar. 

Kanske lever barnet med föräldrar som inte känner att de räcker till i sin roll. Då behöver 

barnet få träffa någon som kan lyssna, ge råd eller hitta på fritidsaktiviteter. 

Andra barn kan vara utsatta för mobbning i skolan, känna sig isolerade och ensamma. De 

behöver ofta råd och bekräftelse från en annan person, en vän de kan hitta på saker 

tillsammans med. 

Det händer också att ungdomar flyttar hemifrån tidigt och bor en bit från familj och 

släktingar. De saknar kanske då det naturliga nätverket och saknar stöd från någon vuxen. 

I andra fall kan det handla om barn som kräver extra mycket uppmärksamhet och stimulans. 

Då kan det vara så att föräldrarna inte alltid orkar och behöver avlastning i vardagen. Den 

bästa lösningen är ibland en person utanför familjen som barnet kan hitta på saker 

tillsammans med, en kontaktperson.  

Kontaktperson till vuxna och äldre 

Som kontaktperson till vuxna och äldre fungerar du som en medmänniska och ett stöd i 

vardagen. Någon att prata med och hitta på något roligt tillsammans med.  

Allmänt kan sägas att kontaktpersonen skall ha: 

 ett stort engagemang och intresse för hur andra människor har det 

 tid och tycka om att vara tillsammans med andra människor 

 en trygg och stabil livssituation 

 

En kontaktperson förväntas vara någon som lyssnar och uppmuntrar till aktiviteter, samt har 

insikt om att den som får stödet skall utvecklas för att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera 

sig. 

Ekonomisk ersättning 

Du får ett viktigt uppdrag som kontaktperson. Grunden är ditt ideella engagemang, men du får 

även ett mindre arvode för din insats. 

Ersättningen delas upp i två delar, som båda följer de rekommendationer som finns från 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

1. En omkostnadsdel som ska täcka utgifterna för det ni gör tillsammans. 

2. Ett mindre arvode för det uppdrag du har som kontaktperson. Denna del av 

ersättningen är skattepliktig.  

 

Sist men inte minst så har man som kontaktperson tystnadsplikt! 


