
Nr 5 – 29 april 2021 

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

Snart dags för förbundsstämman 

Attentions förbundsstämman den 22/5 hålls i år digitalt. Dagordningen och 

verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020 hittar du här 

Länk till övriga stämmohandlingar har nu skickats till anmälda ombud, revisorer och övriga 

mötesdeltagare. De som angett att de önskar handlingarna postalt får dem dessutom med 

posten endera dagen. Om ni ännu inte anmält era ombud ber vi er att göra det snarast via 

anmälan stämman 

Dagen före stämman, den 21 maj kl. 15.00 – 16.00 bjuder vi in till ett informationsmöte för 

ombud. Länken skickas till anmälda ombud några dagar före mötet. 

Frågor om innehållet i handlingarna besvaras av anki.sandberg@attention.se om det praktiska 

runt mötet av jennifer.blomkvist@attention.se 

Inbjudan till webbinarier i aktuella frågor 

Intressepolitiska programmet 

Till stämman ska vi också ta ställning till ett nytt och uppdaterat intressepolitiskt program. Vi 

bjuder in våra föreningar till ett webbinarium den 3 maj kl. 18.00 – 19.30 för att gå igenom hur 

programmet är upplagt och fånga in synpunkter för att det ska bli så bra som möjligt.  

Anmälan samtalskväll 3 maj 

Familjelyftet och Äldrelyftet 

Kom och träffa projektledarna från Familjelyftet och Äldrelyftet digitalt den 17 maj kl.18.00 – 

19.30. Vi berättar lite kort om vad som är på gång och vill såklart också höra era funderingar och 

frågor kring projekten. Träffen sker digitalt via Teams och ni som anmäler er kommer att få en 

länk innan mötet. 

Anmälan samtalskväll 17 maj 

Ung Dialog och Trots allt!  

Kom och träffa projektledarna från Ung Dialog och Trots allt! digitalt den 25 maj kl 18.30-19.30. 

Vi berättar lite kort om vad som är på gång  och vill såklart också höra era funderingar och 

frågor kring projekten. Träffen sker digitalt via teams och ni som anmäler er kommer att få en 

länk innan mötet. 

Anmälan samtalskväll 25 maj 
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Senaste nytt från Äldrelyftet 

 
Rapportsläpp 
I maj släpper Riksförbundets arvsfondsprojekt Äldrelyftet sin rapport ”Äntligen förstår jag varför 

hela livet varit kaos – röster om att åldra med NPF”. Rapporten sammanfattar 467 röster från äldre 

med diagnos eller liknande problematik.  

 

Pilot för studiecirkel startar 

I maj startar en studiecirkel som en första pilot i projektet – en för målgruppen anpassad version 

av NSPH:s material Din egenmakt. Intresset har varit stort och förhoppningen är att det kan bli fler 

grupper till hösten.  

 

Senaste nytt från Ung Dialog 

 
Lansering av podcast 
Projektet lanserar den 28 maj en dokumentär podcastserie om placerade barn och unga med 
NPF. Serien består av sex fristående avsnitt, där varje avsnitt är ett reportage av en ungdom med 
NPF som har erfarenhet av att vara placerad. Det här är barn och unga som upplever att de 
aldrig får komma till tals och podcastserien är ett led i arbetet av att göra deras röster hörda.   
Podcasten kommer lanseras på attention.se och finnas där poddar finns, håll utkik! 

 
Debattartikel 
Ung dialog har en expertgrupp bestående av barn och unga med NPF som har erfarenhet av att 
vara placerade. Tillsammans med ungdomarna har projektmedarbetarna skrivit en debattartikel i 
Göteborgs Posten. Artikeln finns att läsa  här 

Sidan för lokalföreningarna har bytt plats på nya webben 

Det är glädjande att vår nya webb mottagits så varmt av våra besökare!  

Det har inkommit en del frågor om vart menyn ”lokalt” har tagit vägen på nya sidan. ”Lokalt” heter 

numera ”För lokalföreningarna” och ligger i sidfoten längst ner till höger på sidan. Där hittar du 

majoriteten av det material som låg på förra sidan. 

Revidering av Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar m.m. 

Attention anser att de allmänna råden bör förtydligas ytterligare gällande vem som har ansvar för 

vilka åtgärder samt mer tydliga exempel kring hur stöd och anpassningar kan utformas och 

organiseras. Detta är ett område där skolor behöver stärkas upp och få stöd och guidning i hur de 

i praktiken ska leva upp till skollagen. Attentions hela remissvar läser du 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 

 

https://www.gp.se/debatt/vi-med-diagnoser-måste-behandlas-som-människor-1.45475876
https://attention.se/remissvar/remissvar-till-skolverket/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main

