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Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen
Ann – Charlotte Engman
E-post: 
ann-charlotte.engman@lidingo.se
Telefon: 08-731 35 07
Webbplats: www.lidingo.se

Välkommen till  nyhetsbrevet för Lidingö stads dagliga verksamheter. Från 1 januari 2019 ska det 
bli möjligt att välja utförare inom daglig verksamhet. Ögruppen och Jobbforums verksamhet 
kommer att vara Lidingö stads alternativ och ett alternativ bland flera andra utförare. Inför att 
valfrihetssystemet startar kommer vi att se över lokaler och verksamhet. För att hålla dig som 
anhörig/legal företrädare informerad om vad som händer under denna tid, kommer vi bland annat 
att informera dig genom detta nyhetsbrev. 

Satsning på uteverksamheter

Lidingö stads dagliga verksamheter har idag flera arbetslag som på olika sätt 
jobbar med uteverksamhet – både inom Ögruppen och Jobbforum. Det är en 
populär och efterfrågad verksamhet, och vill vi fortsätta utveckla bra 
uteverksamheter för våra arbetstagare. 
Vi har nu startat en gemensam uteverksamhet som består av ”Vedgruppen” 
tidigare Ögruppen och Jobbforum. Jarmo Talvisto är ansvarig. Han har lång 
erfarenhet och är den som framgångsrikt byggt upp Jobbforum. Han har också ett 
brett kontaktnät inom såväl kommunen som i Lidingös näringsliv.  
För arbetstagarna upplevs detta som en positiv förändring, den nuvarande 
personalen flyttar med så att alla har en bibehållen trygghet. 
Ambitionen är att skapa en attraktiv uteverksamhet där arbetet blir till nytta för 
lidingöborna, samtidigt som det bidrar till stimulerande och utveckande 
arbetsuppgifter och god hälsa hos arbetstagarna. 
Du kan läsa mer om Jobbforums verksamhet och titta på Jobbforumfilmen på 
Lidingös hemsida: lidingo.se under Näringsliv och arbete >> jobbstöd >> 
Jobbforum eller klicka direkt på länken.

Personalförändringar
Enligt kriterierna för LOV ska alla dagliga verksamheter ha utsedda 
gruppledare. En gruppledare fungerar som enhetschefens/biträdande 
enhetschefens förlängda arm ute i verksamheten och har ansvar för att 
medarbetarnas arbete följer vårt kvalitetsledingssystem. Vi har tillsatt 
gruppledare som ansvarar för våra olika verksamheter: Catarina Larsson, 
som varit metodutvecklare inom Ögruppen och Jeanette Peräla Sjöblom 
som jobbar som boendehandledare inom socialpsykiatrin. 

Med vänlig hälsning

Ann-Charlotte Engman
Enhetschef daglig verksamhet

Du får nyhetsbrevet för att få del av förändringar som görs inom den dagliga verksamheten 
under året. 
Som anhörig/god man tycker vi att det är viktigt att du känner till vad som händer under denna 
tid, så att du också kan prata om det med ditt barn/klient. 
Om du vill ha nyhetsbrevet per mail; skicka ett mail till: 
clary.kjellstrom@lidingo.se

http://lidingo.se/toppmeny/naringslivarbete/jobbstod/jobbforum.4.61e961a51621c844079189b8.html

