
 

 

Personligt 
ombud 
Stöd i vardagen för dig med 
långvarig psykisk funktions-
nedsättning



 

 

 

Vårt mål är att du ska återta makten över ditt eget liv 
genom att hitta och använda dina rättigheter i samhället. 

Så fungerar personligt ombud 
Vi arbetar på ditt uppdrag. Vi har tystnadsplikt och skriver inga 
journaler. Verksamheten är fristående från myndigheter och 
sjukvården. 

Vår uppgift är att tillsammans med dig identifiera och söka det stöd 
från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av 
vård, din ekonomi eller dina kontakter med olika myndigheter eller 
sjukvården. 

Personligt ombud är gratis och frivilligt men är ingen insats som tar 
över eller ersätter myndigheters ansvar. Personligt ombud är ingen 
rättighet utan en möjlighet till ökad egenmakt. 

Personligt ombud kan 
• Hjälpa dig att söka det stöd samhället har att erbjuda. 

• Ge råd och stöd i kontakten med olika myndigheter och 
sjukvården. 

• Påtala att dina hjälpinsatser från samhället behöver samordnas. 

Vem kan få stöd av personligt ombud? 
• Du som är över 18 år och har en långvarig psykisk funktions-

nedsättning. 

• Har omfattande svårigheter att få det dagliga livet att fungera. 

• Det krävs ingen remiss utan en individuell bedömning görs. 



 

 

 

Hur möts vi? 

Vi har kontor i Katrineholm och i Flen och om du vill kan vi även ha 
besöket på en allmän plats.  

Du kan ta med dig en anhörig eller vän som stöd vid första besöket 
om de vill få information om vårt uppdrag. 

Kontakta oss 
För att få hjälp av personligt ombud kan du skicka e-post eller ringa. 
Du kan också ta hjälp av någon anhörig eller en myndighetskontakt 
vid första kontakten med oss. 

E-post 

personligaombud@katrineholm.se 

Telefon 

Nås oftast mellan klockan 8-16 (med vissa avvikelser). 

Jarmo Heinonen……….……….0150-568 46 

Mikael Stenberg……….……….0150-568 47 

Besöksadresser 

Besök sker efter överenskommelse. 

• Drottninggatan 21 i Katrineholm 

• Prins Wilhelms torg 3 i Flen. 

 

 



 

 

 

”Verksamhet med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, 
som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter 
att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som kan få stöd av personligt 
ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, 
rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med 
socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra 
myndigheter. Ett personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag.” 

Ur Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2020 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Postadress: Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen,  
Personliga ombud, 641 80 Katrineholm, 

Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–16) 
www.katrineholm.se 
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