
 

Projektet Steget ordnar webbinariet Mitt i förändringen med framåtblick om 

arbetsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Under webbinariet får du höra Lennart Jönsson och Mikael Klein från det svenska 

företaget Misa. De tar fasta på hur och varför vi ska jobba med inkludering på 

arbetsmarknaden i stället för att upprätthålla sysselsättning på arbetscenter.  

Vidare under dagen för vi höra om TE-byråns roll när det gäller att stöda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som vill ha arbete. 

Arbetslivstränare Aya Lundsten och erfarenhetsexpert Paulina Bäckström samtalar om 

förväntningar och mål med arbetsträning. Projektet Steget vidare presenterar en 

överblick av verksamheten under de tre projektåren som nu avslutas. 

Det kostnadsfria webbinariet riktar sig till alla som är intresserade av arbetsfrågor för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, till exempel professionella, personer 

med egen erfarenhet av sysselsättningstjänster, personal inom utbildning och 

arbetsgivare. 

 

 

 

    30.11.2022 klockan 10–15 

  Online via Zoom. Länk skickas ut till anmälda 

 Senast 28.11 på fduv.fi/kalender eller genom att klicka här  

Erika Backman: erika.backman@fduv.fi, +358 40 642 82 06 
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”Jag startade Misa 1994 för att ge stöd så att människor kan finnas med 

i det vanliga arbetslivet. För mig är det självklart att var och en av oss 

kan bidra med arbete.”  

Lennart har ett brett perspektiv på arbetslivsdelaktighet för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Lennart är grundare och ägare av 

Misa. 

Mikael Klein har lång erfarenhet av intressepolitiskt arbete inom 

funktionshinderrörelsen i Sverige. Mikael jobbar med utvecklingsfrågor 

på Misa. 

Misa är ett svenskt företag som jobbar med individuella lösningar för att 

personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbetslivet. 

 

”Alla är lika värda. Ingen behöver vara likadan, vi kan ändå vara 

anställda och jobba.” 

Paulina Bäckström jobbar för att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ska få möjligheter till lönearbete. Paulina fungerar 

som erfarenhetsexpert och var tidigare anställd på projektet Steget 

vidare. 

 

Aya Lundsten jobbar som arbetslivstränare inom Kårkulla samkommun i 

Åboland. Aya har lång erfarenhet av verksamhet för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, både från arbetsverksamhet och 

arbetsträning. 


