Kontakt och verksamheter
Utredningsgrupp
Kontakta oss om du vill tala med en socialsekreterare för att få mer information, göra
ansökan om hjälp eller lämna en orosanmälan. Vardagar kl.10.00-11.30,
0451-26 70 50

Lyktan och behandlingsteamet
Öppenvård för dig som har ett
missbruk och till dig som är anhörig till någon med missbruk.
0451-26 88 48.

Familjefridsteamet
För dig som utsätts för våld, och för dig som
vill sluta använda våld, i nära relation.
0451-26 70 85 och 0709-717085

Qvarngården
Ett personalbemannat gruppboende för dig som vill bli fri från
missbruk. 0451- 26 67 73

Novum
Samtalsterapi för dig som har psykosociala
problem. 0451- 26 70 70 (71)

Nattjour
För dig som är akut hemlös.
0451-26 67 73

Maria Skåne Nordost
Stöd och öppenvård för dig som är under 25
år och vill ha hjälp som gäller riskbruk eller
missbruk. Också för dig som är anhörig till
en ung person med missbruk/riskbruk.
0451-418 36

Dubbeldiagnosboende 35:an
0451-26 61 74, 0734-253559
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Socialförvaltningen

Verksamhetsområde Vuxna

Budget- och skuldrådgivning
För dig som vill ha hjälp med
ekonomin.
Karin Bertilsson: 0451-26 88 84
Irené Munkhagen: 0451-26 87 14

För ytterligare information kontakta:
Socialförvaltningen
Verksamhetsområde Vuxna
Tel 0451-26 70 50 vardagar 10.00-11.30

Hässleholms kommun ∙ Tingshusgatan 1 ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vx 0451-26 87 00
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Lyktan 0451-26 88 48

Verksamhetsområde Vuxna
För dig som har fyllt 18 år och har missbruksproblem eller andra sociala problem finns vi
på Verksamhetsområde Vuxna. Vi arbetar för att på olika sätt hjälpa dig att komma tillrätta med de problem som du söker hjälp för.
Missbruk
Om du har ett missbruk kan vi på någon av våra behandlingsenheter Lyktan, Maria Skåne
Nordost och Novum bl a erbjuda 12-stegsbehandling, enskilda samtal, återfallsprevention
och motiverande samtal. Du kan också få hjälp genom boende i något av våra drogfria personalbemannade kollektivboenden Qvarngården och 35:an. Vi jobbar med en helhetssyn
och kan hjälpa dig till kontakt med andra enheter/myndigheter, t ex sjukvård. Till dig som är
anhörig till någon med missbruk kan våra verksamheter också erbjuda råd och stödsamtal
eller behandling i grupp.
Våld i nära relation
Om du i nära relation upplever fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller socialt våld, kan
du få stöd och hjälp från Familjefridsteamet. Här kan också du få hjälp som har problem att
kontrollera ilska. Anhöriga kan också få stöd.
Ung vuxen
Du som är ung vuxen kan få stöd via vår verksamhet Maria Skåne Nordost (upp till 25 år),
Ungdomsboendet HVB (upp till 21 år) eller en kontaktperson om du behöver hjälp att
komma ifrån ett missbruk eller en livsstil som du vantrivs med.

Qvarngården. Bild: Jörgen Svensson

Budget- och skuld
För dig som vill ha hjälp till en ordnad ekonomi finns Budget- och skuldrådgivningen. Här
kan du kostnadsfritt få personlig hjälp att planera din ekonomi, göra en budget och få råd.
Akut hemlöshet
Nattjouren finns för dig som blivit akut hemlös.
Prata med socialsekreterare
En del av våra insatser kan du själv söka och ta emot hjälp från utan kontakt med socialsekreterare medan andra insatser kan beviljas efter en utredning och beslut. Vill du prata med
en socialsekreterare för råd, ansöka om en insats eller lämna anmälan för att du känner oro
för någon, är du välkommen att ringa till utredningsgruppens mottagningstelefon. Du får
vara anonym du vill.
Behandling av personuppgifter
Socialförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger
dig stöd och hjälp.
Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer här: www.hassleholm.se/dataskyddsforordningen-socialforvaltningen
Har du ytterligare frågor så ring vår växel 0451-26 70 00.
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