
Nr 10 – 12 november 2020 

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

Kansliet flyttar 
Fredagen den 26 november flyttar Riksförbundet Attentions kansli till ny adress på Södermalm i 
Stockholm. Vår adress blir då: The Park, Riksförbundet Attention, Magnus Ladulås gatan 1. 
Flytten innebär minskade kostnader för förbundet och ökad närhet till kollektivtrafik, då kontoret 
ligger mycket nära Södra station, uppgång Rosenlund. I samband med flytten kommer vi att vara 
svåra att nå men ska vara nåbara så snart det går. 

 
Bristande anpassning i skolan är diskriminering 
Juridiska processer mot kommuner är ofta utdragna processer och inte lätta att vinna. För två år 
sedan stämde Malmö mot Diskriminering en skola i det första diskrimineringsmålet gällande 
pedagogisk tillgänglighet. Både tingsrätten och hovrätten fällde skolan för diskriminering eftersom 
den inte gett det stöd som eleven behövde. Målet har nu slutgiltigt fastställts och innebär att 
eleven har fått rätt till diskrimineringsersättning samt att praxis nu fastställs i denna fråga.  

Attentions ser domen som en stor seger och ett erkännande för alla elever med behov av särskilt 
stöd och vars skoltid ofta består av en tuff kamp för att få tillgång till det stöd som man enligt lag 
har rätt till. Vi hoppas att domen blir en ögonöppnare för många skolhuvudmän om att frågan om 
tillgänglighet och att rätt till skyndsam hjälp måste tas på allvar även. Läs mer här 

Skolministern om skolsituationen för elever med NPF 
I mitten av oktober träffade vi Anna Ekström. Samtalet fördes utifrån den oro som elever och 
vårdnadshavare har kring skolgången och rädsla för att inte få hjälp att nå målen. Vi pratade om 
den ökade skolfrånvaron och att skolor inte vill/förmår sätta in rätt stöd och hjälp i tid. Vi framförde 
även krav på nationell statistik och anmälningsplikt för skolan vid problematisk skolfrånvaro. 
Utbildningsministern utlovade fortsatt dialog bland annat gällande krav på statistik. 

Vi är inte ensamma i kampen för att få fram bättre statistik. Generaldirektörerna för 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för delaktighet skriver i en debattartikel 



att det saknas kunskap om hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättningar. Det gör att 
stödinsatser inte går att följa upp och att resurser inte fördelas utifrån behov. Läs mer här 

Familjelyftet – med fokus på socialsekreterarnas upplevelser 
Utbildning saknas  
I den nya rapporten framkommer det att familjer med NPF är vanligt förekommande hos 
socialtjänsten.  Trots detta så svarar 86% av socialsekreterarna att deras arbetsgivare inte 
erbjudit dem utbildning inom området. Den utbildning som erbjudits är ofta av mer teoretisk 
karaktär, medan socialsekreterarna vill ha utbildning med praktisk inriktning.  

Otillräckliga insatser 
47% av socialsekreterarna upplever att de inte har tillräckliga insatser att erbjuda familjer med 
NPF. De önskar att det fanns mer förebyggande och praktiska insatser i “verktygslådan”.  Även 
insatser som berör hela familjen och inte enbart en individ efterfrågas 

Kommunikationer är en utmaning 
Kommunikationen mellan föräldrar och socialsekreterare är inte alltid enkel att få till. Vi har 
tidigare via föräldrarna hört att de ofta känner sig misstrodda och ifrågasatta. Socialsekreterarna 
å sin sida uppger att föräldrarnas bristande tillit gentemot socialtjänsten skapar barriärer i 
kommunikationen.  

Rapporten har skickats ut till Sveriges samtliga socialchefer. Projektet fortsätter nu med fokus på 
metodutveckling, utbildning och dokumentation. Läs rapporten här: attention.se/Familjelyftet 

Medlemsregistret – nya funktioner och avisering 
Ni som har åtkomst till registret kommer när ni loggar in i Admin-gränssnittet att löpande kunna 
följa de nyheter som gäller för registret. Där kan ni bland annat läsa om följande: 

- Fr o m den 4 november går det att logga in med Mobilt BankID för alla medlemmar. 
- Via Mina sidor kan medlemmar ange att de önskar få tidningen digitalt istället för fysiskt. 
- Medlemsnummer syns nu för medlemmarna på Mina Sidor. 

Såhär ser processen kring aviseringen inför 2021 ut som kommer att ske via sms och e-post. 
Finns inga uppgifter om mejl eller mobilnummer eller att vi har fel uppgifter registrerade, så att 
utskicket studsar, skickas brev istället: 

• Originalfaktura den 1 december – kredittid 30 dagar  
• Påminnelse 1 via sms– kredittid 10 dagar  
• Påminnelse 2 via e-post – kredittid 10 dagar  

I utskicken finns en betallänk så att medlemmen direkt kan betala via swish eller med kort, de kan 
också logga in och betala via Mina Sidor. På fakturan finns även ett OCR-nummer om de föredrar 
att betala med det.  

Avier kommer i år att skickas ut även till de medlemmar som i dagsläget ligger kvar som obetalda 
i systemet eftersom vi är osäkra på att de verkligen fick en avi från det förra registret. Efter att 
påminnelseprocessen tagit slut avslutas de obetalda medlemskapen en bit in på det nya året. 

För medlemmar som anmält medlemskap mellan oktober-december 2020 utgår ingen faktura 
utan deras medlemsavgift gäller för hela 2021. 

Valberedningen efterfrågar nomineringar 
Som vi beskrev i förra numret så är planeringen för nästa stämma nu påbörjad. Även 
valberedningen har påbörjat sitt arbete och söker nu nomineringar. Vill du föreslå någon till 
Riksförbundet Attentions styrelse eller annan förtroendepost för den kommande mandatperioden 
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är sista nomineringsdag den 1 februari 2021. Alla nomineringar ska ske skriftligen till 
Valberedningen, blanketten för nominering finns här 

Stöd till våra lokalföreningar 
Från och med i höst gör kansliet utskick kvartalsvis för att stämma av olika frågor med 
lokalföreningarna. Syftet med utskicken är att hjälpa kansliet att få en aktuell bild på hur 
föreningarna arbetar för att kunna sprida goda exempel ut i landet. Ett första utskick gjordes i 
början av oktober med tema ”Höstaktiviteter – så här planerar vi att genomföra aktiviteter i Covid-
tider. När Covid-restriktionerna lättar kommer kanslipersonal, projektledare och styrelseledamöter 
genomföra nya föreningsbesök. 

Nyheter från Trots allt!  
Mellan den 14-18 december kommer vi fokusera extra på trotsproblematik i Attentions sociala 
medier genom en informationskampanj om trotssyndrom/trotsproblematik, så håll utkik och dela 
gärna vidare. Vi letar också lokalt efter ”case-personer” med egen erfarenhet som kan berätta om 
sina upplevelser och erfarenheter om hur det är att antingen ha trotssyndrom eller vara förälder 
till barn med trotsproblematik. Känner ni någon som vill ställa upp? Hör i så fall av er till Klara 
Cederqvist på klara.cederqvist@attention.se. 

I januari/februari kommer vi också starta samtalsgrupper på temat trots, vi kommer skicka ut en 
flyer i samband med kampanjen för detta. 

Samtalsledarutbildningarna flyttas fram pga. Covid-19 
De heldagskurser för samtalsledare som skulle ha i Uddevalla, Örnsköldsvik och Sala måste på 
grund av de rådande Covid-19 restriktionerna skjutas på framtiden. Vi kan helt enkelt inte 
sammanföra människor från flera olika geografiska områden under rådande omständigheter 
oavsett om vi försöker säkra upp med stora lokaler. 

Vi beklagar detta då intresset har varit stort och kurstillfällena varit fullbokade så planen är att 
erbjuda kursen på flera ställen så snart det är möjligt. Arbete pågår också för att ta fram en digital 
webbkurs som komplement till de kursen som vi snart hoppas kunna genomföra fysiskt så snart 
restriktionerna släpper och pandemin är under kontroll 

Attention Play på YouTube 
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat 
nya filmer från våra två projekt ”Familjelyftet” och ”Trots allt”, se länk nedan. 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

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

 


