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Insatser som finns inom socialtjänsten samt ett urval av information om råd och stöd i samhället
(kan skrivas ut till våldsutövaren)

Socialtjänsten erbjuder

Kontaktuppgifter

Hur

Information

Kriscentrum

044-13 50 40

Öppen mottagning

Samtalsmottagning (rådgivning, krisbearbetning och behandling) för dig som använt våld i nära relation.

Kostnadsfri
Lönnen

044-13 49 39

Öppen mottagning
kostnadsfri

Familjerådgivningen

044-13 40 40

Öppen mottagning
Kostnadsfritt

Tyggårdsgruppen

044-13 49 40

Öppen mottagning
Kostnadsfri

Avlastning i form av stöd

Kontakta din handläggare
eller ring kommunens växel
och beskriv ditt ärende
044-13 50 00

Behovet av insats
utreds av socialtjänsten

Samtalsbehandling till individer, par och familjer med missbruks- och missbruksrelaterade problem, familj- och relationsproblem samt psykosocial problematik.
Samtalshjälp och rådgivning vid problem i relationen med
partner eller andra familjemedlemmar, oavsett om det
handlar om att leva ihop eller att bryta upp.
Samtal för dig som befinner dig i kris, har eget eller är anhörig till någon med missbruks eller beroendeproblematik.

Finns insatser för den som gör vårdinsatser t.ex. avlastning i
form av boende eller personal.

Organisation

Telefonnummer

Män för jämställhet

Hemsida

Information

www.mfj.se

Här kan du få information om stödinsatser om du utövar våld i nära
relation.

www.rfsl.se

Hit kan du som är HBT-person vända dig för att få stöd och hjälp om du
utövar våld mot din parter.
För dig som är mellan 10-18 år kan chatta om våld eller vad du vill.

RFSL:s brottsofferjour för
HBT-personer
Killfrågor.se

020-341316

Ungdomsmottagningen

0771-33 36 66

www.umo.se

Telefonlinje för
våldsutövare

020–555 666

valjattsluta.se

www.killfrågor.se

En webbplats för alla mellan 13-25, där en kan hitta svar på sin fråga
om bland annat relationer, hälsa, våld och kränkningar.
Till Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva
våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot
en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och
andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

2/2

