
Psykosocialt stöd till vuxna

KONTAKTPERSON



Kontaktperson
Information till Dig som ansöker om kontaktperson  
enligt socialtjänstlagen, SoL

Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) är en insats 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kontakt-
personen är en medmänniska, som ska bidra till att du får 
ett rikare socialt liv.

Du och din kontaktperson kommer att träffas regelbundet 
som stöd eller för att umgås och göra trevliga saker tillsam-
mans. Det kan till exempel vara att gå på bio, äta en pizza, 
promenera, komma i kontakt med andra eller gå på olika 
evenemang. Ni planerar tillsammans vad ni vill göra utifrån 
dina önskemål.

Vad kostar det? 
Att ha en kontaktperson kostar ingenting för dig. Du står 
för dina egna kostnader i samband med resor och aktiviteter.

Hur söker man en kontaktperson?
Ansökan gör du själv genom att ringa till socialsekreterare  
på telefon: 070-572 74 92, 070-570 74 30 eller  
070-301 27 24.

När vi fått din ansökan görs en utredning av ditt behov 
av kontaktperson. Det betyder att vi bland annat behöver 
veta hur du bor, om du har arbete, om du har familj, vän-
ner och vilka fritidsintressen och fritidsaktiviteter du har.



Vi söker sen en passande kontaktperson utifrån dina 
önskemål. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Alla har 
naturligtvis tystnadsplikt, vilket innebär att kontaktpersonen 
inte får berätta vidare någonting om dig 

Så här säger Socialtjänstlagen (SOL):
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt 
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörj-
ningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Av 3 kap. 6 § tredje stycket samma lag framgår att nämn-
den bl.a kan utse en särskild person (kontaktperson) med 
uppgift att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter, 
om den enskilde begär eller samtycker till det. En kontakt-
personen omfattas också av sekretesslagen.



Stöd och omsorg
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

KONTAKT
Ansökan om kontaktperson

Telefon: 070-57 27 492 
070-570 74 30 eller 070-301 27 24

ADRESS
Prästgårdsgatan 3, 1 tr,

941 31 Piteå
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