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Socialförvaltningen

Vill du bli kontaktperson, ledsagare,
avlösare eller korttidsfamilj ?
Vi söker dig som har tid, intresse och engagemang för
andra människor och som vill stödja en person med
funktionsnedsättning.

Är du intresserad och vill få mer information om uppdragen?
Välkommen att ringa eller mejla.

Verkställare individuella insatser
Telefon : 0611 - 34 83 71

E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se
https://www.harnosand.se/stod--omsorg.html
Härnösands kommun
Socialförvaltningen
Telefon 0611 - 34 80 00

Besöksadress
Stora Torget 3D
871 80 Härnösand

Att vara kontaktperson, ledsagare, avlösare eller korttidsfamilj kommer ge dig
glädje och livserfarenhet samtidigt som det ibland kan vara en stor utmaning.
Det är ett stimulerande och berikande uppdrag som väntar.

Allmänt
Uppdragen kräver ingen specifik utbildning utan det är personlig lämplighet och
engagemang som avgör.
För samtliga uppdrag utgår ekonomisk ersättning i form av arvoden och omkostnader, varierande beroende på omfattning och svårighetsgrad.
Uppdraget innebär ingen anställning, dvs. du har inte några anställningsförmåner.
Du är försäkrad till och från uppdraget och under den tid du utför det.
Innan du får ett uppdrag sker en kontroll i belastnings- och socialregistren.
Själva insatsen är kostnadsfri för brukaren. Kostnader i samband med olika
aktiviteter betalar brukaren själv.

Lagstiftning
Den enskilde kan ansöka hos kommunen om någon eller några av insatserna nedan.
Kommunens biståndshandläggare utreder och tar beslut utifrån Socialtjänstlagen
(SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
SoL anger den enskildes rätt till bistånd efter prövning. Biståndet är frivilligt och ska
stärka den enskildes resurser till att leva ett självständigt liv.
LSS syftar till att främja rätten till jämlikhet, stärka förmågan att leva ett självständigt
liv och kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Kontaktperson
Att vara en kontaktperson innebär att man är en kompis och medmänniska till en
person med funktionsnedsättning. Ett stöd för att bryta social isolering. Ni träffas
regelbundet ett antal gånger per månad och gör något trevligt tillsammans.
Till exempel promenerar, går på bio, fikar, gör någon aktivitet tillsammans eller
spelar ett sällskapsspel.

Ledsagare
Att vara ledsagare innebär att vara stöd och sällskap åt en person med funktionsnedsättning till olika aktiviteter utanför hemmet ett antal timmar per månad. Till exempel följa med till läkarbesök, till någon aktivitet, eller för att hälsa på någon bekant.
Det kan till exempel innebär att följa med till läkare.

Avlösare
Att vara avlösare innebär att man avlastar anhöriga till en person med funktionsnedsättning i deras hem under ett visst antal timmar varje månad.

Korttidsfamilj
Att vara korttidsfamilj innebär att du tar emot en person med funktionsnedsättning i
ditt eget hem under ett antal dygn per månad. Det avlastar anhöriga och ger samtidigt
möjlighet till utveckling och rekreation för den funktionshindrade.

