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Lägesrapport NPF-forum
Nu är nästan alla utställningsmontrar bokade och konferensanmälningarna börjar droppa in.
Observera att de/den representant från föreningen som förbundet betalar konferensavgift för, ska
vara anmäld senast den 2 maj. Därefter stängs länken ned. Behov av hotellrum måste dock
anmälas före den 24 mars.

Familjeläger i juni
Den 17-19 juni arrangerar Attentions projekt ”Barns röst” ett familjeläger för barn med NPF
mellan 10-13 år. Lägret är öppet för ett barn tillsammans med en förälder. Både gemensamma
och separata aktiviteter för barn och vuxna kommer att ordnas. Vi håller till på Tollare
folkhögskola som ligger i Nacka utanför Stockholm. Lägret är en pilot och vi räknar med att
fortsätta med att ordna ett läger även kommande år.
Lägeravgiften är 800 kr per familj. Resa ordnas och bekostas av var och en. Sista
anmälningsdag är den 4 april. Ytterligare upplysningar lämnas av Anna Råde,
anna.rade@attention-riks.se
Anmälan sker via denna länk Anmälan familjeläger

Aktuella skolfrågor
I början av mars fick Attention möjlighet att skriva I Lärarförbundets tidning hur vi ser på
inkludering i skolan. Läs hela inlägget här:
Inkludering är en investering
Vi har också svarat på remissen mer tid för kunskap. Där föreslår en utredning förlängd skolplikt
med högst ett år för elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i
gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan, men Riksförbundet
Attention är kritisk till förslaget:
-För elever med NPF som inte fått det stöd som de behövt under skoltiden är det ingen lösning
att tvingas gå ett extra år. Vi ser istället behov av åtgärder som säkerställer tidiga insatser,
däribland en stärkt lärarutbildning samt kompetensutveckling för skolans personal, säger Annica
Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention. Läs hela svaret här

Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
En utredning har föreslagit att förmånerna vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och
ersätts med ett omvårdnadsbidrag och en renodlad merkostnadsersättning vid
funktionsnedsättning hos barn och vuxna. Syftet är bland annat att skapa större tydlighet och
förutsägbarhet i prövningen. Utredningen föreslår också en rätt för föräldrar som får
omvårdnadsbidrag att gå ned i arbetstid med en fjärdedel. Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa (NSPH), där Attention ingår som en av tolv medlemsorganisationer, har lämnat ett
remissvar över utredningens förslag.

I remissvaret framhålls att förslagen om ökad tydlighet och rättssäkerhet i prövningen av rätt till
ersättning är ett steg i rätt riktning, men att utredningen i högre utsträckning borde ha
uppmärksammat situationen för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Attention har deltagit i utredningens referensgrupp och upplever att utredningen varit lyhörd inför
det organisationen fört fram. Läs hela svaret här

Verksamhetsberättelsen och årsredovisning
Förbundsstyrelsen har nu fastställt 2015 års verksamhetsberättelse, årsredovisning och bokslut.
De har nu granskats och godkänts av revisorerna. Verksamhetsberättelsen bifogas detta
nummer av Attention-Nytt. Den som önskar även en årsredovisning får höra av sig till kansliet.
Enligt våra stadgar gäller att år utan förbundsstämma så anses dokumenten antagna när
revisorerna godkänt dem och rekommenderar att ge styrelsen ansvarsfrihet. Verksamheten och
styrelsens ansvarsfrihet behandlas dock formellt vid nästa ordinarie stämma, som äger rum
under våren 2017, för mandatperioden i dess helhet.

Häktesenkäten
Sverige har fått kritik av så väl FN:s tortyrkommitté som Europarådet på en rad punkter som rör
situationen i svenska häkten. Kritiken rör bl.a. orimligt långa häktningstider, omfattande bruk av
restriktioner, att isolering används för länge och för ofta samt isolering av barn och unga. För att
möta kritiken har regeringen tillsatt en utredning som syftar till att minska användningen av
häktning och bryta isoleringen av häktade.
Vi vet att många som placeras i häkte har erfarenhet av psykisk ohälsa. Nära en tredjedel har
varit i kontakt med psykiatrin innan de fått sin dom. Ångest och sömnproblem är vanliga, men
även psykiska problem tillsammans med missbruk och ADHD. NSPH tycker att det är viktigt att
utredaren får reda på hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har upplevt tiden i häktet
och hur deras psykiska och fysiska hälsa har påverkats under tiden i häktet. Därför har NSPH
tagit fram denna enkät. Attention har medverkat i framtagandet. Det går även bra att få enkäten
utskriven. Kontakta annica.nilsson@attention-riks.se så skickar vi utskrivna exemplar av enkäten.
Sprid gärna information om enkäten! Sista svarsdatum är den 31 mars.
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