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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 verksamhet. Från 1 januari 2019 är det 
möjligt att välja utförare inom daglig verksamhet. Ögruppen och Jobbforums verksamhet kommer 
att vara Lidingö stads alternativ och ett alternativ bland 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. 

Integration på riktigt

I förra numret av vårt nyhetsbrev, berättade vi om hur vi ska organisera vår 
verksamhet kring tre teman: serviceuppdrag och praktik, kreativt arbete och hälsa, 
samt sinnen och kommunikation. Arbetet med detta fortlöper och vi är inte helt 
klara med hur den färdiga lösningen kommer att se ut. Det är viktigt att våra 
medarbetare, som har stor kunskap om våra kunders förmåga och färdigheter är 
med i processen, så att vi får de bästa möjliga förutsättningar för alla.

Just nu pågår den omfattande ombyggnationen av Stadshuset, där ett antal av 
våra verksamheter kommer att flytta in, enligt planerna i början av hösten 2019. 
De verksamheter som vi vet i dag kommer att flytta till Stadshuset är de som 
ingår i temat Sinnen och kommunikation samt delar av temat Kreativt arbete och 
hälsa. Vi återkommer naturligtvis med ytterligare information, när alla pusselbitar 
fallit på plats. 
Vi kommer att få jättefräscha lokaler som är anpassade till vår verksamhet och 
efter kundernas behov. Vi har haft tillgång till bra expertis, i form av arkitekt och 
arbetsterapeut som hjälpt till med att hitta de bästa lösningarna. 

Vi ser flytten till Stadshuset som en viktig del i processen att integrera våra 
kunder i samhället på ett tydligare sett. Det nya Stadshuset kommer att bli en 
mötesplats öppen för alla Lidingöbor och då kommer våra kunder att bli synliga 
på ett helt annat sett än idag. Vi ser också framför oss mer samverkan och 
samarbete med stadsbiblioteket som också kommer att rymmas i Stadshuset. 
Redan i dag har vi Stadshusgruppen på plats i Stadshuset. Gruppen jobbar med 
serviceuppdrag för de av kommunens förvaltningar som arbetar i den 
färdigombyggda delen av Stadshuset.

I nummer 2 av nyhetsbrevet skrev vi också om vår uteverksamhet som bedrivs av 
Jobbforum. Inom ramen för Jobbforums verksamhet ingår projektet Naturnära 
jobb, där nyanlända och långtidsarbetslösa arbetar för att få in en fot på 
arbetsmarknaden, samtidigt som man främjar natur- och friluftslivet på Lidingö. 
Projektet finansieras av Naturvårdsverket.  Det här är också ett sätt att integrera 
våra LSS kunder med andra grupper och skapa en större samhörighet, samtidigt 
som vi jobbar med riktigt roliga och efterfrågade arbetsuppgifter.

Har du frågor när det gäller arbetet med utvecklingen av vår verksamhet, är du 
välkommen att kontakta biträdande enhetschef Stefan Bladh, e-post: 
stefan.bladh@lidingo.se

Med vänlig hälsning

Ann-Charlotte Engman
Enhetschef daglig verksamhet

Har du ändrat din mailadress eller vill uppdatera dina kontaktuppgifter – skicka ett mail till:
clary.kjellstrom@lidingo.se
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