
 Missbruksenheten 
 
Om Du har funderingar kring Dina egna alkohol- eller  
drogvanor. Om Du känner oro för någon närstående, 
granne, arbetskamrat etc vad gäller alkohol- eller  
drogkonsumtion – då är Du alltid välkommen  
att kontakta kommunens missbruksenhet för råd och  
information. 
 
Vid Missbruksenheten finns socialtjänstens resurser 
för rådgivning, stöd och behandling samlat. 
 
 
VI VET ATT EN FÖRÄNDRING ÄR MÖJLIG…. 

 

 



 
 
 
Missbruksenheten ingår i socialnämndens verksamhet  
och arbetar specialiserat med missbruks- och  
beroendeproblematik. 
 
Vi vänder oss till Dig som är 20 år och äldre. 
 
Vår uppgift är att motverka missbruk av alkohol,  
narkotika och andra beroendeframkallande medel. 
 
Vi ska genom information sprida kunskap om  
missbrukets skadeverkningar och om de hjälp- 
möjligheter som finns. 
 
Vi erbjuder Dig som har missbruksproblem den  
hjälp/vård som Du bedöms behöva. 
 
Vi inleder alltid med en utredning för att klarlägga  
vilket behov just Du har. 
 
Vi ska tillsammans med Dig planera hjälpen och vården. 
 
 
 
Via socialförvaltningens reception,  
telefon 0921 – 627 00,  
kan Du komma i kontakt med oss som arbetar vid  
kommunens Missbruksenhet. 
 
Du kan också välja att besöka vår reception på  
plan 2 i gamla stadshuset, måndag – fredag  
klockan 08:00 – 11:30 eller 13:00 – 16:00 och be  
att få träffa någon från Missbruksenheten. 
 
 



 
Enhetschef vid Missbruksenheten är Ingegerd  
Svanberg, telefon 0921 – 622 28.  
Till henne kan Du vända Dig för att få information. 
 
Vi som arbetar här har tystnadsplikt.  
Alla uppgifter om Dig och Dina närstående  
omfattas av sekretess hos socialtjänsten. 
 
 
 
Öppenvårdsbehandling 
 
Kommunen har en egen öppenvårdsbehandling för  
vuxna alkohol – och drogberoende. 
 
Du som är intresserad av att få information om  
Öppenvårdsbehandlingen är välkommen att höra av  
Dig på telefon 0921 – 627 78 eller 626 46. 
 
 
 
Missbruks- och beroendeenheten 
 
Är Du i akut behov av abstinensbehandling? 
 
Vänd Dig då till Din vårdcentral och begär en remiss  
för inläggning vid Missbruks- och beroendeenheten i  
Luleå (Smedjegatan 3). 
 
Där får Du också möjlighet att träffa socialsekreterare  
från Missbruksenheten i Din kommun. 
 
 
 



Socialförvaltningen – Missbruksenheten 
Telefon 0921 – 62 700 reception 

http://www.boden.se/missbruksenhet 

http://www.boden.se/missbruksenhet


 
 


