Nr 1 – 16 januari 2017
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Nu mer än 16 000 medlemmar!
I mitten av december nådde medlemssiffran för första gången över 16 000. Vid den 31/12 2016
hade Attention drygt 16 100 medlemmar.

Årets vuxenläger hålls i Mellansel
Varje sommar sedan nio år tillbaka anordnar Riksförbundet Attention ett läger för vuxna med
egen NPF diagnos. Fem dagar fylls med utflykter, föreläsningar och olika aktiviteter. Lägret har
hållits på olika folkhögskolor runt om i landet och de senaste åren har lägret varit i Grebbestad på
västkusten. I år hålls lägret på Mellansels folkhögskola, ca 3 mil väster om Örnsköldsvik den 3–8
juli.
Temat för lägret är ”Unna dig själv att må bra”. Den diagnos som särskilt kommer att lyftas fram
är Tourettes syndrom. Det finns 25 platser på lägret och priset är 2000 kr. för mat, boende och
schemalagda aktiviteter. Mer om när och hur du anmäler dig m.m. kommer i nästa
medlemstidning.

Nya skrifter
Förbundet har utkommit med två nya skrifter ”Till slut tar man slut” - en socioekonomisk analys av
livssituationen för föräldrar till barn med ASD/Aspergers syndrom samt ”Nycklar till friheten”, där
vi samlat våra krav på hur vi anser att personer med ADHD ska bemötas inom kriminalvården
och vilket stöd som behövs i samband med frigivning.

Lyft fram styrkorna och ge stöd åt arbetsgivare
Många personer med NPF upplever svårigheter på arbetsmarknaden och stödet för att få och
behålla ett arbete är i dag otillräckligt. Det visar den medlemsundersökning som Attention gjort
tillsammans med Trygg Hansa. Men med rätt förutsättningar kan personer med NPF vara stora
tillgångar på arbetsplatsen menar Attention. Stora förbättringar måste till för att personer med
NPF lättare ska etablera sig på arbetsmarknaden.
Läs hela rapporten här

Kallelse förbundsstämman 20-21 maj
Nästa förbundsstämma hålls den 20-21 maj på Scandic Alvik i Stockholm, se bilagt program.
Stämman föregås som vanligt av en frågestund kvällen innan. Mötet beräknas pågå som längst
till lördag kl.18.00. Kl. 19.30 avnjuter vi den sedvanliga middagen för ombuden. På söndagen
blir det föreläsningar.
Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12
ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud. Vad som gäller för respektive förening
framgår av bifogad lista. Varje ombud har rätt till 1 personlig reserv som endast deltar vid
ordinarie ombuds bortovaro. Anmälan av ombud gör du via nedanstående länk.
Anmälan ombud till stämman

Språkstörning
Attentions projekt Barns röst ska göra en informationsfilm om språkstörningar för barn och
ungdomar. För att filmen ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälp av dig som har en
språkstörning och vill berätta om dina erfarenheter, så att vi kan ge exempel från verkliga
personer i filmen. Det går så klart bra att höra av sig genom sin förälder eller någon annan
anhörig också. Kontakta Barns röst projektledare på linnea.rosenberg@attention-riks.se eller 08120 488 10 om du vill berätta om dina erfarenheter eller veta mer.

Nya på kansliet
Sedan förra nyhetsbrevet har flera nya medarbetare börjat på vårt kansli:
Erdal Akbas, föreningsombudsman
Cecilia Backentorn, kommunikatör
Maria Andersson, vikarierande kommunikatör
Elina Johansson, medarbetare Barns Röst, Attention

Nya sanktioner inom aktivitetsstödet drabbar personer med NPF
Den 1 mars 2015 år infördes sanktioner för personer inom aktivitetsstödet som inte lämnar in sin
aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid varje månad eller missar ett bokat besök hos
Arbetsförmedlingen utan giltig anledning. Först utfärdas varning, sedan avstängning från
ersättningen i 1, 5, 10 och 45 dagar. Innan sanktionerna infördes, var förslaget på remiss och
Attention var då tydlig med att det i praktiken kan bli mycket svårt för personer med NPF att
uppfylla de här kraven trots vilja att göra det.
På senare tid har förbundet från olika håll fått information om att de här reglerna slår hårt mot vår
målgrupp. Därför skickade Attention före jul brev till Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsdepartementet med en uppmaning om att reglerna behöver ses över. Vi har talat
om att tillsynes ”enkla” saker som att passa tider, ringa samtal och ta med rätt papper, kan
innebära stora svårigheter och är för många med funktionsnedsättningen. Vi menar att fokus
måste vara att ge rätt stöd för att öka möjligheterna att få och behålla ett arbete. Att ”misslyckas” i
sina kontakter med den myndighet som ska stödja mot ett arbete, leder inte till bättre möjligheter
att få ett arbete utan istället till sämre självkänsla och svårigheter att klara sin ekonomi.

Påminnelse ang. de etiska riktlinjerna
Ett par föreningar har påpekat att det trots ändringen i våra etiska riktlinjer vid förra stämman
förekommer att medlemmar. I våra etiska riktlinjer står det:
Det är viktigt att den som har ett förtroendeuppdrag och företräder förbundet är noga med att
inte blanda ihop sina roller eller utnyttja sin position för att främja egna intressen t.ex. i form
av en egen privat firma. När man skickar e-post eller brev ska det framgå av signaturen att

avsändaren representerar Attention. Vid möten och konferenser ska inte reklam för egna
verksamheter förekomma med mindre än att det träffats en särskild överenskommelse med
arrangören om det.

Utredning om problematisk elevfrånvaro är klar
I veckan har betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” (SOU 2016:94)
presenterats. I den finns förslag som syftar till att minska frånvaron i skolan. En fråga som vi i
förbundet är mycket engagerade i. Vi får många rapporter om detta växande problem.
Attention har suttit med i en referensgrupp till den utredning som tagit fram betänkandet, och vi
kommer att lämna ett remissyttrande. Läs mer om förslagen och ta del av betänkandet här.

Viktigt med tidiga insatser remissvar ang. utredningen På goda grunder
Det är viktigt att elever som uppvisar andra svårigheter i skolan än kunskaps- och målmässiga
kan få behov av särskilt stöd utrett. Att rätt insatser sätts in tidigt är också fortsatt viktigt. Det
påpekar vi i ett remissvar till utbildningsdepartementet.
Utbildningsdepartementets betänkande ”På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning,
skrivning och matematik” (SOU 2016:59), har varit på remiss. Vi har gett synpunkter i ett
remissvar. I det betonar vi vikten av tidiga insatser, rätt insatser och att elever som visar på till
exempel sociala svårigheter i skolan kan utredas för att få särskilt stöd. Attention påpekar också
att det finns stora brister i det stöd som sätts in, när det gäller våra medlemsgrupper.
Läs hela svaret här

Attention Play på YouTube
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan.
Attention Play - vår kanal på YouTube

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook.
Attention på Facebook
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