
Valet är ditt! 
Sysselsättning 

Du som ska börja på sysselsättning/dagverksamhet kan välja mellan några 

utförare som erbjuder olika typer av sysselsättning. Vill du till exempel ha din 

sysselsättning ute på en arbetsplats finns det utförare som hjälper dig med det. 

Eller är du intresserad av att arbeta med matlagning, konst eller snickeri? Välj 

utifrån intresse, behov och förmåga. 

Valet av sysselsättning är ditt eget men om du har svårt att välja själv kan din handläggare ge dig stöd 
och vägledning men får inte göra valet åt dig. Vill eller kan du inte välja utförare får du börja på 
Järfälla dagliga sysselsättning, kommunens eget alternativ.  

Att välja utförare 
När du fått ditt beslut om sysselsättning från din handläggare är det dags att välja utförare. Du kan 
välja mellan nedanstående utförare, som presenterar sin verksamhet på ett eget blad i denna mapp. 
Där hittar du också telefonnummer och e-postadress till utföraren. När du har gjort ditt val meddelar 
du detta till din handläggare. 

Godkända utförare 

Välj en av nedanstående utförare och meddela sedan ditt val till din handläggare. 

Utförare Verksamhet 

Funkisgruppen AB  Funkisgruppen Järfälla Girovägen

sysselsättning

 Funkisgruppen Solna sysselsättning

MellanMålet Rehab AB  MellanMålet Rehab Stadshagen

Misa AB  Misa Stadshagen
Vård och Omsorg (Järfälla kommun)  Järfälla Dagliga Sysselsättning

Vill du byta utförare eller har du synpunkter på verksamheten? 
Om du inte är nöjd med din sysselsättning, eller om du vill prova någon ny, kan du byta utförare. 
Vänd dig till din handläggare så får du information om hur du ska göra. 

Har du synpunkter på din verksamhet eller vill lämna ett klagomål vänder du dig i första hand till den 
person som har ansvar för verksamheten. Du kan också vända dig till din handläggare eller använda 
Järfälla kommuns folder ”Hjälp oss att bli bättre” och skicka den till Järfälla kommun, 
Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla, eller använda mallen som finns på www.jarfalla.se 

Kontaktuppgifter 

Telefon: 08-580 285 00  
Besöksadress: Posthuset, Riddarplatsen 5, Jakobsberg 
Web: www.jarfalla.se 

http://www.jarfalla.se/

