
 

 

 

Kontakta oss 

Boendestödjare  

Malin Arvidsson   0733-31 80 65 

Karin Jonsson   0733-31 02 73 

Monica Jönsson   0733-31 02 46 

Janne Andersson   0733-31 81 20 

Socionomer 

Karolina Frick   0726-88 75 01 

Lars Johannesson   0733-31 02 99 

Alkohol- och drogterapeut  

Torbjörn Grönstedt  0766-43 49 56 

Vi finns på Slagtoftavägen 11 

Tf enhetschef Cecilia Sahlström 0415-37 81 60 

Bitr enhetschef  Carola Larsdotter Isaksson 0415-37 81 27 

 

 

  

 

 Råd och Stöd 
för vuxna  



 
 

Boendestödjare  

Ett stöd där du får vägledning och hjälp att hantera 

vardagliga situationer som uppstår i och utanför  

hemmet. Det kan tillexempel handla om att få stöd i 

att städa, tvätta, handla och laga mat. Att få hjälp vid 

kontakt med sjukvård och myndighet. Att få stöd i att 

hantera och planera din ekonomi. Att få stöd i att 

delta i arbete, sysselsättning eller annan social      

samvaro.  Att hjälpa dig för att kunna planera och ge-

nomföra vardagliga sysslor. En boendestödjare arbe-

tar tillsammans med dig, inte åt dig.  

Socionomer samt alkohol- och drogterapeut 

Alla kan någon gång behöva vägledning eller       

stöttning för att saker i livet är svåra att hantera eller 

för att man inte mår bra av olika orsaker. Våra   

socionomer arbetar främst med samtalskontakt, men 

kan även hjälpa till med ansökningar samt vägleda 

och förmedla kontakt med sjukvård och andra    

myndigheter. Vi kan ge dig stöd om du blivit slagen/

hotad, ge stöd vid ditt eget eller närståendes        

missbruk/beroende och/eller psykiska hälsa. Vår   

alkohol- och drogterapeut  arbetar med frågor som 

rör   missbruk och beroende samt fungerar som stöd 

för dig som använder våld mot din partner..  

 

 

 

Om oss 

I vuxenteamet arbetar boendestödjare, socionomer 

samt alkohol- och drogterapeut med lång erfarenhet 

av att stötta och vägleda människor med olika former 

av problematik. Vi erbjuder upp till fem fria samtal 

där vi lyssnar på och stöttar dig. Vi arbetar under        

sekretess, skriver inga journaler och samtalen är   

kostnadsfria. Om du känner att du behöver stöttning 

under en längre period hjälper vi dig vidare med det. 

Du ringer eller sms:ar själv någon av oss om du vill 

boka tid för samtal.  

Utöver enskilda samtal erbjuder vi deltagande i olika 

gruppverksamheter som startar upp utifrån behov, till 

exempel anhöriggrupp, bo-skola, affektskola, grupp 

för våldsutsatta, kropp&själ och ett självständigt liv.  

 

 


