
Infoblad för uppdragstagare 
anställda av LSS fritid  

 

NR. 22 2022 

Tegelgatan 1–3 
Box 34870, 701 35 Örebro 
019-21 10 00 
Kommun@orebro.se 

Örebro kommun 
Förvaltningen för funktionshindrade  
LSS fritid 
orebro.se 

 

 
 

 
LSS fritid kommer sluta med utskick via post.  
Du som kontaktperson gå in på vår hemsida För 

dig som jobbar som uppdragstagare inom LSS - orebro.se  

och lämna in din månadsrapport så vi har dina 
aktuella kontaktuppgifter.  
 
Med vänlig hälsning  
 
 
LSS fritid 

https://www.orebro.se/uppdragstagare-lss
https://www.orebro.se/uppdragstagare-lss
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Informationsblad inför 
sommaren 2022 för 
uppdragstagare 

Vi vill börja med att tacka er 
alla för er fina insats. 

 
Ledsagare och avlösare 
Byta lösenord var 3:e månad i Medvind 😊😊 
Vi skickar ut en påminnelse via mail eller sms om att 
ni ska lämna in tider i Medvind. 
Vi skickar även ut all viktig information via SMS och/ 
eller att det står på hemsidan. 

 
 
Kontaktpersoner 
Månadsrapport (dagboksblad) lämnar du in via vår E-
tjänst.  

• Månadsrapport varje månad via E-tjänst  

• Vid avslut kolla så du inte får fortsatt lön, tar 
du emot lön utan att utföra ditt uppdrag/ inte 
har något uppdrag blir du 
återbetalningsskyldig.  

 

Hemsidan 
Vår egna hemsida på Örebro kommun finns det 
information om era uppdrag, föreläsningar, 
utbildningar, E-tjänst för månadsrapport för 
kontaktpersoner samt aktuell information. 
https://www.orebro.se/uppdragstagare-lss    
 
Detta informationsblad kommer ligga på vår hemsida 
men även skickas ut till de som har 
kontaktpersonsuppdrag och våra kontaktfamiljer.  
 
Föreläsning/utbildning 
*USÖ har öppna föreläsningar som ni kan gå på 
gratis, föreläsningarna handlar ofta om 
diagnoser/psykiska tillstånd. Gå in på 
www.orebroll.se och sök på Öppna föreläsningar, för 
att aktuellt program.  
*Anhörigcentrum har många gratisföreläsningar som 
kan vara intressanta för ert uppdrag, Gå in på 
www.orebro.se och sök Anhörigcenter.  

   
Administratörer på LSS fritid 
Vi som jobbar på Tegelgatan 1-3 jobbar ibland 
hemifrån och om du vill vara säker på att nå oss ring 
eller maila.  
Under sommaren 2022 kommer vi har stängt 
veckorna 29 och 30. Ni kan fortfarande maila till vår 
funktionsbrevlåda lss.fritid@orebro.se   
 
 

https://www.orebro.se/uppdragstagare-lss
http://www.orebroll.se/
http://www.orebro.se/
mailto:lss.fritid@orebro.se
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Telefontider  
Kl 08.00-9.30 samt kl 13.00-14.30 alla vardagar, stängt 
alla aftnar och röda dagar.  
Sommarstängt v. 29 och 30. 

Vår adress är: Tegelgatan 1-3, Box 348 70, 701 35 
Mailadress: lss.fritid@orebro.se    
          

 
 

  Vi önskar Er en fin, skön sommar! 
 
 

 

 
 
 
Eva Lindström               eva.lindstrom@orebro.se 
Camilla Thyresgård        camilla.thyresgard@orebro.se   
Adisa Memisevic            adisa.memisevic@orebro.se  
Jennifer Wäpneborg       jennifer.wapneborg@orebro.se   
Jennifer Undestam         jennifer.undestam@orebro.se                    
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