
Misa Järfälla 

Misa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. Vi fokuserar på det du kan och ser 

till att du får använda och utveckla dina förmågor på en riktig arbetsplats som passar just dig. Vi 

vänder oss till dig med neuropsykiatriska diagnoser eller inlärningssvårigheter.   

 

Vad vi gör 
När du kommer till Misa får du en egen Arbetskonsulent. Tillsammans tar ni reda på dina intressen 

och starka sidor. Ni fokuserar på det du kan och ser till att du får använda och utveckla dina förmågor 

på en arbetsplats som passar just dig. Tillsammans gör ni studiebesök på olika arbetsplatser och du 

kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Vi ger dig det stöd du behöver för att det ska fungera 

bra.  

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation och dina 

förutsättningar. Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att 

utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller vara ett socialt stöd som hjälper 

dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för 

att det ska fungera för dig på din arbetsplats. 

Utöver stödet med att hitta en arbetsplats erbjuder vi även friskvård, mindfullness, yoga, 

empowerment och jobbfokus. 

Om ditt långsiktiga mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når 

anställning efter en praktikperiod. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan stötta just dig. Du är alltid välkommen på ett 

studiebesök. 

Personal 
I personalgruppen finns stor kunskap kring olika funktionsnedsättningar. Vi har utbildningsbakgrund 

som Personalvetare, Friskvårdspedagog, Statsvetare, Kultur och fritidsanalytiker eller 

Beteendevetare. Samtliga har utbildning i den evidensbaserade metoden Supported employment.  

 

Lokaler/Hitta hit 
Våra ljusa och trevliga lokaler ligger alldeles intill Jakobsbergs pendeltågsstation och bussterminalen. 

Välj uppgången mot Jakobsbergs centrum, sväng vänster och gå ca 200 meter längs med 

järnvägsspåret. Du hittar oss i det blåa glashuset på Ynglingavägen 1. Vi har trevliga 

gemensamhetsutrymmen och det finns möjlighet att värma medhavd lunch.  
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Verksamhetschef: Linn Prézent 

E-post: linn.prezent@misa.se 

Telefon: 08-714 33 31 

Besöksadress: Ynglingavägen 1, 177 57 Järfälla 


