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Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se

För mer information, frågor och funderingar, kontakta oss: 0725-38 44 11

Måndag–fredag kl 08.00–21.00
Undantag onsdag  kl 08.00–16.00
Lördag–söndag kl 14.00–22.00

Ibland har vi inte möjlighet att svara. Lämna ett meddelande eller skicka ett 
sms så ringer vi upp så snart vi kan.

Mottagningen är öppen för drop in måndagar och torsdagar kl 17.00–20.00

Adress: Fabriksvägen 2, 449 50 Alafors. Mottagningen ligger på plan 1, entréplan

Enhet boende 
och behandling

Ungdomshuset

Mottagning för ungdomar och unga vuxna, 12–25 år



Vi finns till för dig

• Behöver du någon vuxen att prata med?
• Är du orolig för en kompis eller någon annan i din närhet?
• Har du som ungdom, ung vuxen eller förälder frågor och funderingar 

kring kriminalitet, droger och/eller alkohol?
• Önskar du göra ett drogtest via urinprov (vårdnadshavare följer med 

minderårig)?

Ingen fråga är för liten eller för stor. Kan vi inte 
svara så hjälper vi dig vidare till rätt person.

Hur fungerar det?

Du kan komma till vår öppna mottagning på drop-in. Med drop-in menas att 
du inte behöver ett beslut om insats från socialsekreterare. Du kan även välja att 
kontakta oss anonymt per telefon för rådgivning.

Du kan komma på samtal, rådgivning och drogtest (så kallade serviceinsatser) 
vid fem tillfällen. Vill du efter det fortsätta träffa behandlare hjälper vi dig att an-
söka om bistånd hos socialtjänsten. Under servicerådgivning/drogtest sker ingen 
dokumentation eller annan form av registrering.

Om oss

Vi är fyra medarbetare på enheten som arbetar som ungdomsbehandlare.

Vi finns i Alafors fabriker. Öppenvårdsmottagningen är öppen för drop in un-
der måndagar och torsdagar kl 17.00–20.00. På varje drop in tillfälle arbetar 
två ungdomsbehandlare. Vilka två det är varierar från vecka till vecka.

Övrig tid kan ni nå oss på telefon. Svarar vi inte, lämna ett meddelande så ring-
er vi upp så snart vi kan! Kontaktuppgifter finner ni på baksidan.

Det här är öppenvårdsverksamheterna i Ale kommun

På enheten för boende och behandling möter vi ungdomar och unga vuxna 
i åldrarna 12–25 år. Utöver vår mottagning arbetar vi även på uppdrag från 
kommunens barn och ungdomsenhet samt vuxenenhet. Det kan till exempel 
vara behandling riktat mot kriminalitet, missbruk och riskbruk.

I Älvängen finns även Familjehuset som arbetar med stöd till familjer med 
barn upp till 20 år.


