
Personligt ombud
En resurs för dig med psykisk  
funktionsnedsättning 

Personligt ombud Hälsofrämjandeenheten,
Laholms kommun, 312 80 Laholm 



Hur går det till?
• Du kan själv ta kontakt med oss direkt.  

Det kan också vara någon i din omgivning,  
till exempel anhörig, vän eller myndighetsperson.

• Du föreslår var vi träffas.
• Tillsammans går vi igenom vilka behov och önskemål du har.
• Tillsammans sätter vi upp mål och planerar hur de uppsatta 

målen skall nås.
• Därefter stödjer vi dig tills du anser  målen är uppnådda.

Personligt ombud är till för dig över 18 år som har en 
omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning 
och vill ha hjälp med att se över och samordna insatser 
för ökad livskvalitet och ta kontroll över ditt liv.



Vi kan
• ge dig stöd och råd i vardagen.
• hjälpa dig att hitta rätt samhällsresurs.
• se till att du får del av de insatser du har rätt till.
• följa med på olika möten.
• hjälpa dig lyfta fram din egen vilja. 

Vår målsättning är att 
• öka din livskvalitet.
• stärka din ställning och delaktighet i mötet med andra.
• ge dig stöd som leder till ett självständigt liv med så lite 

professionell hjälp som möjligt.

Viktigt att veta
• Vi har en fristående ställning gentemot alla myndigheter.
• Vi arbetar på uppdrag av dig.
• Vi utgår från dina behov och önskemål.
• Det är kostnadsfritt att ha ett ombud.
• Det behövs inga remisser eller beslut för att få ett ombud.
• Som personligt ombud har vi tystnadsplikt.
• Vi kan inte besluta om insatser eller  

ta över myndigheters ansvar .
 

Välkommen till oss!



Du når oss på vardagar kl. 8.00 - 16.30
Laholms kommuns växel: 0430-150 00 

Personligt ombud Hälsofrämjandeenheten,
Laholms kommun, 312 80 Laholm 

Patrik Brink
Tel: 0430-153 65
Mobil: 070-609 08 08 
E-post: patrik.brink@laholm.se

Mari Karlsson
Tel: 0430-153 75
Mobil: 070-301 08 08
E-post: mari.karlsson@laholm.se

Vi som arbetar som personliga ombud heter:

Gå in här under röda balkongen.

Så här ser vår entrédörr ut.
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Besöksadress: 
Humlegången 19, Laholm
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Här finns vi


