Personal ombudsman

Find the personal ombudsman

Personligt ombud på engelska

Alceahuset, Hackstavägen 22.
We have a separate entrance from Bergavägen 41.
See map below.

(Sätt markören till vänster om denna rad).
Detta är en bildmarkering som ska ersättas med en
bild som du själv väljer och infogar.
Bildens format ska vara 7,8 cm bred och 4,7 cm
hög.
Bäst är att du gör bilden i rätt storlek i ett
bildprogram, sätt sedan markören före texten
denna ruta och infoga bilden.
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(Sätt markören till vänster om denna rad).
Detta är en bildmarkering som ska ersättas med en bild som du själv väljer och infogar.
Bildens format ska vara 13,85 cm bred och 8,4 cm hög.
Bäst är att du gör bilden i rätt storlek i ett bildprogram, sätt sedan markören före texten
denna ruta och infoga bilden.

Personal ombudsman
-

We help you get the support and services from the
community that you need and have legal right to.

-

We can assist you in different social contacts and help
you coordinate your efforts.

-

This is for those who have or are at risk of long-term
mental disability.

-

We are independent function within the municipality and
work on behalf of you.

-

This is a free service.

-

Confidential.

Based on your needs we develop a plan and together we can
achieve your goals.
The goal is to give you a greater opportunity to influence your
life and get a well-functioning life.
When we are done with what we have planned we finish our
contact but you can contact us again if you feel the need.

Contact

Stefan Jonsson
Tel: 08-540 810 79
E-post: stefan.jonsson@osteraker.se
Anna Hellström
Tel: 08- 540 810 59
E-post anna.hellstrom@osteraker.se
Eva Moberg Eknert
Tel: 08-540 810 44
E-post: eva.eknert@osteraker.se
Marianne Thorngren
Tel: 08-540 810 63
E-post: Marianne.thorngren@osteraker.se

