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

Föreningskonferens i oktober 
Nu är det dags att anmäla sig till årets föreningskonferens, som äger rum i Handen i södra 
Stockholm den 23 - 24/10. Programmet består av utbyte av information mellan förbundet och 
föreningarna i intressepolitiska frågor, projektredovisningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte 
mellan föreningarna, se bilaga.  
Två representanter från föreningen kan delta. Vi erbjuder boende för alla som har mer än 1 
timmes resa till hotellet. Sista dag för anmälan fysisk är den 20 september. Därefter gör vi en 
definitiv bokning på hotellet. Anmälan för att delta digitalt kan vi ta emot fram till den 7 oktober. 
Anmälan görs via Anmälan föreningskonferensen.  

Som tidigare bjuder vi också in föreningarna att delta i ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter, 
projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. 

Stor oro inför skolstart 
Vi vet sedan länge att många föräldrar och barn oroar sig för skolstarten. Vi upprepar därför den 
enkät om hur våra berörda medlemmar tänker om detta, vad det beror på och vad som behöver 
förändras. Sista dag att besvara enkäten är den 19 augusti. Därefter ska vi bearbeta resultatet 
och redovisa det i media och för dem som arbetar i eller beslutar om svensk skola.  

Innan sommaren svarade vi också på en remiss som handlar om hur skolsituationen ser ut för 
elever med funktionsnedsättningar som är i behov av anpassningar och specialpedagogiskt 
stöd. Det är tydligt att stödet inte fungerar och att det ofta saknas systematiskt kvalitetsarbete. 
Attention efterfrågar mycket skarpare krav från utredningen och vi vill se att regeringen verkligen 
visar att man som skola och huvudman måste ta skollagen på allvar. Läs mer här. 

Skolsatsning under september 
Under hela september kommer mycket av vår kommunikation handla om skolan och de 
utmaningar som den innebär för barn med NPF och deras föräldrar. Texter och artiklar om 
skolenkäten och andra artiklar inom ämnet kommer cirkulera i våra medier.  

Vi kommer bjuda in till ett antal öppna digitala föreläsningar med skolvinklar för både 
yrkesverksamma och föräldrar. Vi har för avsikt att publicera debattartiklar inom området och 
hoppas kunna få draghjälp av lokalmedia och alla våra lokalföreningar.  

För att prata ihop oss bjuder vi in föreningarna till en cafékväll måndagen den 23/8 kl. 18-20. 
Där finns det möjligheten att ställa frågor direkt till kansliet och kunna inspirera varandra med 
goda exempel på vad vi tillsammans kan göra under denna kampanjmånad. Anmäl er via 
formuläret: Anmälan cafékväll den 23 augusti. 

En möteslänk får ni ett par dagar innan mötet.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A-YUN5YFRRANWMVCpMnGQtf_YkAcBUQVhJODExT1hZTU5POTNSVlRJSk4yUENONS4u&wdLOR=c6FD30300-D3CF-4A4E-B0A7-BDAA521EF317
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.arcmember.net%2F%2FLink%2F3a3532a4-798c-4793-a608-7dddfc8d1c85%2F1.link&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C518b183d844a4b39d02b08d958ac389a%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637638318984108603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3q6UAvY4z2UywJ31okFnx9fpoIaqq7Av3TLfVuGFgeg%3D&reserved=0
https://attention.se/2021/07/01/remissvar-attention-vill-se-skarpningar-i-skollagen/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A-YUN5YFRRANWMVCpMnGQtf_YkAcBUMzhLNjI3NFVMSUc1MkpGR01EOFkzTUxLMS4u&wdLOR=cFEAA417B-4B8A-41BA-94D0-F61EB8B78DDC


Nya möjligheter att bli polis och militär 
I slutet av juni slog DO fast att de regler som helst utestängt personer med adhd och autism från 
polisen och militär grundutbildning är diskriminering. Berörda myndigheter har därför ändrat 
reglerna så vid höstens antagningar kommer individuell prövning att tillämpas. En stor seger för 
oss som drivit frågan i många år.  

Förhoppningsvis är detta ett stort och viktigt steg bort från den diskriminering på 
arbetsmarknaden som hindrat många att etablera sig på arbetsmarknaden. Attention kommer 
fortsätta att följa frågan och skriva om den i vår medlemstidning. Läs mer här. 

Statligt stöd till LSS-bostäder föreslås 
Regeringen vill se över reglerna för boende med särskild service för personer som får stöd av 
LSS. Syftet är att ingen ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin 
funktionsnedsättning. – Det är en viktig och grundläggande princip för funktionshinderspolitiken 
generellt och särskilt viktig när det gäller något så grundläggande som en egen bostad, säger 
Attentions ordförande Anki Sandberg. 

Utredningens förslag om ett statligt schablonbidrag är ett steg i rätt riktning, men kan inte fullt ut 
tillgodose den princip som utredningen hänvisar till, det vill säga ett skydd mot att merkostnader 
för sitt hem. Läs mer här. 

Aktuellt från Ung dialog 
Arvsfondsprojektet Ung dialog är inne på år två och fortsätter arbetet med att öka delaktighet och 
förbättra livsvillkor för placerade barn och unga med NPF. Under våren lanserades bland annat 
poddcasten Placerad. Missa inte den!  

I höst riktar projektet blicken mot de särskilda ungdomshemmen (SiS) och kommer att samla in 
erfarenheter därifrån. Över 50 % av de placerade på SiS har NPF och det har under åren  
framkommit stora brister i vården. Placerade unga med NPF samt personal kommer att ges 
möjlighet att besvara en enkät och även bli intervjuer samt delta i fokusgrupper. Har du 
erfarenhet från SiS som du vill dela med dig av, hör av dig till projektledare Fanny Eklund på 
fanny.eklund@attention.se, projektkommunikatör jacqueline.treschow@attention.se eller 079-060 
79 79.  

Under hösten kommer projektet lansera en checklista, som tagits fram av projektets expertgrupp 
och socialsekreterare och som vänder sig till socialtjänsten. Syftet med checklistan är att förbättra 
kommunikation mellan placerad ungdom och socialsekreterare inför och under en placering. Är 
du intresserad av att ta del av checklistan? Hör av dig till ovanstående kontaktuppgifter.  

Sist men inte minst kommer projektet påbörja ett arbete med att ta fram metodmaterial för HVB-
hem och familjehem, utifrån de behov som framkommit tidigare i projektet. Håll utkik!  

Läs mer om projektet på vår projektsida Ung dialog. Är du intresserad av projektet eller vill bidra 
med egna erfarenheter? Hör gärna av dig!  

Beställ Äldrelyftets rapport 
Vårt projekt om äldre har genomfört en enkätundersökning som resulterat i rapporten ”Äntligen 
förstår jag varför hela livet varit kaos” med 467 röster från äldre med NPF-problematik. 
Rapporten är publicerad på attention.se och kan även beställas. Enkätrapporten finns även i en 
lättläst-version. 

Vidare har projektet gett ut skriften ”När du möter mig…” är en sammanfattning vad äldre med 
NPF önskar i möten med vården, arbetslivet, myndigheter och i det privata. Den finns att ladda 
ner eller beställa i A5-format. 

https://attention.se/2021/08/04/npf-inte-langre-ett-hinder-for-att-bli-polis/
https://attention.se/2021/08/12/attentions-remissvar-pa-boende-pa-olika-villkor-merkostnader-i-bostad-med-sarskild-service-for-vuxna-enligt-lss-sou-202114/
https://attention.se/om-oss/vara-projekt/ung-dialog/podden-placerad/
mailto:fanny.eklund@attention.se
mailto:jacqueline.treschow@attention.se
https://attention.se/om-oss/vara-projekt/ung-dialog/
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Värva nya medlemmar 
För att få större kraft i vår gemensamma kamp för att personer med NPF ska få ett fungerande 
liv vill vi nå ut till fler. Många medlemmar ger oss tyngd när vi påverkar och gör att vi når ut till 
många fler med kunskap om våra funktionsnedsättningar. Fler medlemmar ger också ökade 
möjligheter att få fler aktiva i våra lokalföreningar. 

Som lokal förening kan ni bidra till detta genom att nämna medlemskapets betydelse inkl. ange 
anmälningslänken i era sociala medier och i utskick: 

Bli medlem - fler kan göra mer 

Höstens kurser 
Vårt utbildningsbolag utbildar yrkesverksamma inom vård, skola, socialtjänst och andra 
näraliggande samhällssektorer. Vi utbildar på beställning på basis av de behov en viss 
verksamhet har, men vi ordnar också Öppna kurser. Höstens program hittar du här. 

Föreningspaket i september 
I nästa nummer av Attention-Nytt kommer vi att berätta mer om vad ni kan beställa i höstens 
föreningspaket. Fundera gärna redan nu på vad ni kan tänkas behöva. 

Funktionsrättsrörelsen överlämnar 73-punktsprogram 
Arbetsförmedlingen håller just nu på att omvandlas. Inför detta behöver även insatser som 
underlättar för personer med funktionsnedsättning ses över. Sedan 1980 när lönebidraget 
infördes och Samhall grundades, har inga reformer som har haft någon större betydelse 
genomförts. Med de 73 konkreta förslagen bidrar funktionsrättsrörelsen till lösningar som är bra 
för hela samhället. Läs mer 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 

Koll på det som händer via Facebook 
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook: 

Attention på Facebook 
 

https://attention.se/bli-medlem/medlemsansokan/
https://attention.se/utbildning/oppna-kurser/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/ratten-till-forsorjning/73-punktsprogram-om-arbetsmarknadspolitiken/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

