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Vi finns för dig när du behöver

Individ- och familjeomsorgen, IFO
En trygghet i vardagen
Bjurholms kommun ﬁnns till för våra medborgare och vår
ambition är att alla kommunens invånare ska trivas och
må bra. Men ibland är livet extra tuﬀt. Problem i hemmet,
arbetslöshet eller missbruk är vanliga orsaker till att
människor söker sig till oss för extra stöd, på kort eller
lång sikt.
På IFO arbetar socialsekreterare med socionomutbildning.
De har stor kunskap inom olika områden och ﬁnns här
för att ta emot medborgare som söker stöd, antingen för
egen del eller för en anhörigs räkning. Hit kan du vända

dig för att få hjälp eller stöd med exempelvis problem
inom familjen, missbruk eller ekonomi. Här ﬁnns också
möjlighet att få en stöd- eller kontaktperson som ﬁnns för
dig i vardagen. Vi hjälper barn, vuxna och hela familjer.
Varje stödinsats börjar med att du eller en anhörig kontaktar
oss och beskriver ditt ärende. Sedan gör någon av våra
handläggare en bedömning utifrån just dina individuella
förutsättningar.
Välkommen till oss!

BEHOV AV INSATS?
Vi skräddarsyr insatsen efter behoven och anpassar
oss efter dina önskemål om tider och plats där vi ses.
Kontakta oss eller socialtjänsten i Bjurholm för mer information.

www. socionomdua.se

Marlene Nylander
070-255 30 41
marlene@socionomdua.se

Ann-Katrin Olovsson
070-255 67 56
ann-katrin@socionomdua.se

Verksamheten för Äldre och personer
med funktionsnedsättning, ÄPF
För en enklare vardag
Kanske har du, eller en anhörig, varit med om en olycka
eller har en funktionsnedsättning som begränsar i
vardagen. Kanske har du med åldern fått svårare att se,
höra eller röra dig på samma sätt som tidigare. Då ﬁnns vi
med hjälp och stöd som ska underlätta din vardag.
Inom ÄPF ryms dels Äldreomsorgen, dels stöd för
personer med någon form av funktionsnedsättning bland
annat i form av LSS-boende. Vi erbjuder olika typer av
stödinsatser i hemmet, men också boenden för dig som
inte kan bo hemma under en längre eller kortare period. I
kommunen ﬁnns tre särskilda boenden, Johannesgården,
Älvgården och Bjuregården. Du som ansöker om LSSboende får en egen lägenhet med eventuella anpassningar
eller hjälp hemma i vardagen.

För dig som är sjuk men inte har möjlighet att ta dig till en
vårdcentral erbjuder vi hemsjukvård, med sjuksköterska,
omvårdnads- och rehabpersonal som besöker dig i
hemmet. Dessutom är vi stolta över att ha en egen synoch hörselinstruktör som kan hjälpa till med t ex information, råd och även praktisk hjälp. Det kan vara tungt
när en vän eller familjemedlem blir sjuk eller behöver extra
stöd i vardagen. Därför kan även du som är anhörig få
hjälp och stöd på olika sätt.
Varje ärende bedöms individuellt och beslut fattas av
kompetenta handläggare.
Välkommen att höra av dig!

Bjurholms Hälsocentral
Ditt vårdval

www.vll.se

090-785 44 41

Välkommen att kontakta oss
Individ och Familjeomsorgen, IFO
1:e Socialsekreterare 0932-140 75

Verksamheten för Äldre och personer med
funktionsnedsättning, ÄPF
Enhetschef 0932-140 88 Hemtjänst, hemsjukvård
Enhetschef 0932-140 33 Bjuregården och Johannesgården
Enhetschef 0932-141 37 Älvgården
Älvgården,och
Johannesgården,Solrosen
Solrosen

Socialjouren 090-16 30 50

Anhörigkonsulent/syn och hörsel 0932-140 12
Biståndshandläggare 0932-141 36, 0932-140 80

Socialchef 0932-140 25
Socialchef 0932-140 25
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Besöksadress:
Umevägen 211, 91135 Vännäsby
Telefon:
+46(935)20910
vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrk
an.se

Bjurholms kommun
Storgatan 9
916 81 Bjurholm
Bjurholms
kommun
Växel: 0932-140
00
Storgatan
9
www.bjurholm.se
916 81 Bjurholm

https://www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm

VÄNNÄS-BJURHOLMS PASTORAT

Växel: 0932-140 00
www.bjurholm.se

Besöksadress:
Umevägen 211, 91135 Vännäsby

Mailadress:
vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:
+46(935)20910

Hemsidesadress:
www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm

Välkommen till bankkontoren i
Bjurholm/Vännäs/Vindeln
www.handelsbanken.se/bjurholm

• 13522 • www.jssverige.se

Vi trorVÄNNÄS-BJURHOLMS
på lokala beslut och långa relationer.
PASTORA
Välkommen!

