Vill du bli

kontaktperson?

Arbete och välfärdsförvaltningen
Jourgruppen
291 80 KRISTIANSTAD
044-13 50 00

För vem behövs en kontaktperson?
Det är främst ungdomar 12 till 18 år som får en kontaktperson.
Orsakerna kan vara många, exempelvis ungdomar som:
*
*
*
*

behöver en förebild för att inte ”hamna snett”.
har trasiga relationer.
behöver aktiveras och stimuleras.
har begått brott och dömts till vård enligt socialtjänstlagen.

Gemensamt för alla ungdomarna är att de behöver någon som har extra
tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv. De
behöver förebilder, gränssättning, engagemang, omsorg och tid. Ofta
behöver ungdomarna också hjälp med att skapa en meningsfull fritid.

Vad innebär det att vara kontaktperson?
Att vara kontaktperson är att ha ett uppdrag från Arbete och
välfärdsförvaltningen och likställs inte med en anställning. Som
uppdragstagare får du en mindre arvodesersättning beroende på hur
uppdraget ser ut. Omkostnadsersättning utgår också, vilket ska täcka de
kostnader som du har i samband med uppdraget.
Vanligtvis träffar kontaktpersonen sin ungdom en till två gånger i veckan
och hittar på aktiviteter tillsammans. Det kan vara att träna, gå på bio,
göra ut�lykter etc. En socialsekreterare har ansvar för ungdomen och
erbjuder råd, stöd och vägledning i uppdraget.

Hur blir du kontaktperson?
Vi i Arbete och välfärdsförvaltningens jourgrupp intervjuar dig som vill
ha uppdrag som kontaktperson. Intervjun tar en dryg timme och därefter
sammanställs den i en utredning. Vi hämtar också registeruppgifter från
kronofogdemyndigheten, polisen samt socialregistret. Vi försöker
matcha ihop kontaktpersonens resurser med ungdomens behov. Det är
därför viktigt för oss att få en bild av dig och vilken typ av uppdrag du tror
du är mest lämpad för.

Är du intresserad?
Vi behöver ständigt nya personer som är intresserade av att anta
utmaningen att bli kontaktperson. Är du en person med engagemang,
omsorg och tid? Då är du välkommen att kontakta oss i jourgruppen så
berättar vi mer. Kontaktuppgifter �inns på baksidan.

Kontakta gärna någon av Socialsekreterarna på telefonnr.
0738-53 25 05
044-13 50 00 (vx)
E-postadress: arbete.valfard@kristianstad.se
Besöksadress: V. Boulevarden 39 i Kristianstad

