
Nr 9 – 18 september 2019 

Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!  

Höstens kampanj – 23-28 september 

 

Kampanjen ”Kämpa inte ensam” har som vi skrev i förra nyhetsbrevet sitt startskott i slutet av 

september. Då ska vi gemensamt på olika håll runt om i Sverige uppmärksamma att vi finns, 

uppmuntra fler att bli medlemmar och lyfta våra frågor. Inför detta har vi skickat ett 

kampanjpaket innehållande 100 flyers, 50 förbundsfoldrar och kampanjknappar till alla 

lokalföreningar. Behöver ni mer är det bara att beställa via kampanj@attention.se 

Senare denna vecka, torsdagen den 19 september kl. 19.00 anordnar vi ett telefonmöte med 

fokus på kampanjen. Mejla också gärna era tips på hur ni jobbar idag med er verksamhet och 

kom ihåg att ni också kan diskutera detta i ordförandegruppen på Facebook. 

Kampanjwebb som vi skapat för allt detta kommer att fyllas på med information, tips och 

material efterhand: attention.se/kampa-inte-ensam.  

Kampanjen syftar till att göra oss mer kända och att vi ska kunna värva fler medlemmar. Genom 
att vi som är aktiva i Attention inleder dialoger med andra som berörs av våra frågor blir det 
lättare att ta steget in i Attention. Tillsammans bli vi starka och kan påverka! 

Uppdatering till ny version av medlemsregistret 

Vi kommer inom kort att uppdatera medlemsregistret till en nyare version vilket innebär att det 

kommer att implementeras en del förbättringar samt nya funktioner. Just nu är vi i startgroparna 

med att testa dessa nya funktioner och så fort vi känner oss klara med detta går vi live med den 

nya versionen. Mer detaljerad information om vilka nya funktioner som tillkommit och vad de 

innebär förmedlas när allt är på plats, men här kommer några exempel; 

• Lägga till familjemedlemmar vid nyregistrering 

• Smidig evenemangshantering med möjlighet att bjuda in medlemmar till sk. enklare 
evenemang 

• Statistik kommer att synas under ”Min Förening” 

• Ort och postnummer separeras till en egen kolumn när sökresultat visas på Membersite 

• Skicka e-post direkt från Membersite 

• Accept av villkor – alla som har behörighet att se andras data ska kvittera i systemet 
innan de kan läsa denna data. Den som inte accepterar kommer inte att komma in i 
systemet. 
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DO synliggör risker för diskriminering i socialtjänsten  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar just nu med att synliggöra risker för diskriminering i 

socialtjänsten, med fokus på barn och unga, och hur dessa kan undanröjas. I samband med det 

kommer DO ta fram ett digitalt kunskapsunderlag som handlar om just detta. Familjelyftets 

projektledare Elisabeth Gunnars ingår i detta arbete som kommer pågå under hösten.  

Vi söker pappor 

Vi söker kontakt med NPF-pappor som vill dela med sig av sina tankar, funderingar och 

livsberättelser. Här ser du filmen där Elisabeth Gunnars, projektledare på Attention berättar mer. 

Hör av dig till oss på: pappa@attention.se 

Aktuellt inom intressepolitiken 

Attention har många olika vägar för att påverka. Vi har regelbundet kontakter med politiker, 

beslutsfattare på myndigheter och andra viktiga aktörer. När det är relevant samverkar vi med 

andra organisationer som vill samma sak som oss. Vi är också angelägna att rapportera viktiga 

möten via medlemstidningen och webben. Läs mer om vårt påverkansarbete här 

Kontaktpersoner för media och de debattartiklar vi skrivit har vi samlat här 

Ta chansen att utbilda er om NPF 

Attention Utbildning ordnar fortlöpande kurser för dem som vill lära sig mer om ADHD, autism 

och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, se aktuellt utbildningsprogram: 

• Lösningsfokus 11/10 

• Grundkurs i NPF 23/10 Göteborg och den 13/11 i Stockholm 

• Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö 5/12 i Umeå och den 11/2 i Stockholm 

Mer information och anmälningslänk finner du här kursanmälan 

Enkät om erfarenheterna av kontakt med Försäkringskassan 

Funktionsrätt Sverige får dagligen in berättelser om negativa erfarenheter av kontakter med 

Försäkringskassan. Det handlar om bedömning av ansökningar och bemötande, samt om alla 

typer av ersättningar, exempelvis sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning. 

För att försöka få en samlad bild av hur våra förbunds medlemmar upplever kontakterna med 

Försäkringskassan har vi satt samman en enkel enkät. Den innehåller nio frågor och går fort att 

besvara. Resultatet kommer att användas i vårt intressepolitiska arbete. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma ni skickar länken till enkäten vidare till era medlemmar. Sista 

svarsdatum är den 1 oktober, 2019. 

Länk till enkät om Försäkringskassan  

Frågor besvaras av Monica Klasén McGrath, Kommunikations- och pressansvarig Funktionsrätt 

Sverige, 08-546 404 62, monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se 

Gåvor via Facebook 

Vi är godkända för FB-gåvor och insamlingarna har nu glädjande nog börjat ta fart: Länk till 

gåvosidan 

https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/posts/?ref=page_internal
mailto:pappa@attention.se
https://attention.se/aktuellt/
https://attention.se/press/
https://attention-utbildning-2.se/
https://sv.surveymonkey.com/r/YC2F9JH
mailto:monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/

