
Besöksadress  

Storgatan 27 

Stjärnhuset Våning 2  
Mer information hittar du på kommunens hemsida. 

www.alvesta.se 

Tfn: 0472– 151 73 

LOKET 
Missbruk & Beroende Behandling 
 

Är du självklart välkommen 

att kontakta oss på LOKET så 

ska vi försöka hjälpa dig. 

 

Telefon:  0472– 151 73 

Har du fra gor, 
vill veta mer 
eller behöver  
ra d & sto d  

 

 Om Du längtar efter förändring men 
kanske inte våga tro på att Ditt liv kan 
förbättras kan Du få hjälp hos oss. 

Du som vill ansöka om hjälp och stöd ska i 
första hand ta kontakt med handläggare.  

 

Telefon:  0472– 15000 
 

telefontid: mån - fre 8.30 - 9.30  

 

Efter det att du tagit kontakt erbjuds du ett 
första samtal så fort som möjligt.  

 

Kontakt med handläggare  

 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

Avdelningen - barn, vuxna och familj 

Besöksadress  

Parkgatan 6 

Telefon  

0472-151 84 reception  

0472-150 00 kommunväxel 



Vuxna med missbruks- och beroende-
problematik kan få hjälp och stöd med 
att se andra möjligheter till att leva ett 
självständigt liv bortom missbruk och 
beroende..  

Det kan handla om hjälp för att komma 
ifrån ett missbruk/beroende  
ex. alkohol, droger, spel, sex.  

Om du är oroad över någon annans 
missbruk eller beroende kan du få råd 
och stöd av oss. 

Vi på LOKET arbetar utifrån en  
helhetssyn kring problematiken runt 
missbruk/beroendet  

Våra öppenvårds insatser  

TRÄFFPUNKT   
Vi ger dig en möjlighet att träffa personal och perso-
ner med liknande problematik. Vi har öppet och bju-
der på fika måndagar och onsdagar 15-16.  

RÅD & STÖD 
Individuellt anpassade samtal utifrån din problematik 
och dina behov. 

HAP- Haschavvänjningsprogrammet 
Individuellt program som pågår under sex veckor, 20 
tillfällen enligt manual.  

ÅP- Återfallsprevention 
För personer som efter en tids nykterhet återfaller i 
missbruk. Vi träffas i grupp eller individuellt vid nio 
olika tillfällen. 

SYSSELSÄTTNING 
Sysselsättning är för dig som, för tillfället inte kan 
eller har möjlighet att ta ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. 
Sysselsättning kan vara en bra hjälp för att hålla 
struktur på vardagen , vi utformar den tillsammans 
med dig utifrån ditt behov, ditt nätverk och ditt öns-
kemål. 

UPPSÖKANDE VERKSAMHET 
Vi bedriver uppsökande verksamhet på flera olika 
sätt. Ett sätt kan vara att vi besöker dig i ditt hem då 
du kan få råd & stöd i din vardag.  

SORGBEARBETNING 
Vi träffas i grupp eller individuellt vid cirka 10 till-
fällen. Kursens syfte är att du återupptäcker din för-
måga att förändra din livskvalité och därmed kunna 
fullborda din relation med någon som har dött ..... 
och alla andra förluster. 

 

LIVSTILSPROGRAMMET 
För dig innebär utbildningen att komma till 
en egen insikt om ditt beroendes verkliga 
natur, var hjälpen finns att få, att ta emot det 
stöd som erbjuds samt att upprätthålla nyk-
terheten genom ditt nya liv. 

Pågår under 1 år varvid de första 3-4 måna-
derna är på heltid, därefter som återvändare 
1 dag i veckan. 

ANHÖRIGPROGRAM 
Bedrivs på kvällstid 3 tim/vecka, 8 tillfällen. 
Vänder sig till dig som är anhörig, vän, ar-
betskamrat eller arbetsgivare till en person 
med missbruk– och beroendeproblematik. 

 

 

All kontakt med Loket är kostnadsfri. 

Alla som arbetar på Loket har tystnadsplikt. 

Vi omfattas dock av en anmälningsskyldighet. 

Det innebär att vi är skyldiga att anmäla till 

IFO Barn & Familj om ett barn far illa. 

 

Missbruk & beroende 


