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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!  

Avisering av medlemsavgifterna 

Nu är avierna på väg ut angående medlemsavgifterna för 2022. i väg i första hand via e-post om 

du inte har brev förvalt. Ibland hamnar den i skräppost vid grupputskick, så kolla där också. 

På vår webb hittar du tydlig information om hur enkelt du förnyar ditt medlemsskap och vilka 

betalsätt som är erbjuds, kika HÄR 

Passa också på att se över att dina kontaktuppgifter såsom mejl, adress, telefon registrerade hos 

oss stämmer. Det gör du via din medlemssida. Har du ingen inloggning behöver du första klicka 

på glömt/skapa lösenord och följa vidare instruktioner. 

Hotellrum till NPF-forum den 5 - 6 maj 

Vi har fått en bokningslänk från Scandic Alvik som ger billigare rum mellan den 4-6 maj i 

samband med NPF-forum . För er som redan bokat rum kan ni avboka och sedan boka om via 

denna länk. Detta är dock inte möjligt om ni bokat in er på ett erbjudande som är avbokningsbart.  

Bokningslänk Scandic Alvik 

Program, anmälan och annat du behöver veta om NPF-forum finner du här: NPF-forum 2022 

 

Temaveckor under 2022 – cafékväll den 8 februari 

Den 22 december gjorde vi ett utskick med information om de temaveckor vi planerar att ha 

under 2022. Läs mer om det här (se bifogad PDF) 

Vecka 9 är det dags för årets första temavecka i samband med utgivning av tidningen.  

Vi bjuder nu in till en cafékväll den 8 februari för att prata ihop oss om detta samt ge lite 

information om Riksförbundets nya arvsfondsprojekt ”Vägen vidare” (om unga som varken 

arbetar eller studerar) 

Vill ni delta i cafékvällen så anmäler ni er via denna länk 

https://machform.attention.se/view.php?id=194561  

Attention startar två nya projekt 

Riksförbundet Attention har beviljats Arvsfonds-medel för två nya projekt.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.arcmember.net%2F%2FLink%2F341065fc-b471-4dea-85d4-ad16de28a57c%2F3598.link&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C7d77ce621cfe46b77dbe08d9d778524e%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637777734043010050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BU06WXG2h9D6V7xaGwBV7qxiPSoMRxwbgRRwwapnTxg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.arcmember.net%2F%2FLink%2F341065fc-b471-4dea-85d4-ad16de28a57c%2F3597.link&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C7d77ce621cfe46b77dbe08d9d778524e%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637777734043010050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pm3oxUZJxOcCwW70mUuYOIs1VntGYvbbgMPrIZs%2B4vM%3D&reserved=0
https://www.scandichotels.se/hotelreservation/select-rate?hotel=830&fromDate=2022-05-04&toDate=2022-05-05&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BRIK050522&searchtype=&ref=pcmtab%3bE:cmVmZnJvbXByaWNlOjEwMDA7cmVmdG9wcmljZTpub2F2YWlsOw%3d%3d
https://attention.se/utbildning/npf-forum-2022/
https://machform.attention.se/view.php?id=194561


Det ena kallar vi ”Vägen vidare – för unga som varken arbetar eller studerar”, som syftar till att 

samla och lyfta ungas egna syn på att befinna sig i denna situation. Projektet ska samla in och 

lyfta ungdomarnas erfarenheter kring vad som orsakat detta men också vad de själva upplever 

skulle behövas för att ta sig vidare. Projektledare är Klara Cederqvist. 

Det andra handlar om ”Vägen tillbaka från problematisk skolfrånvaro” där vi tillsammans med 

ungdomar och föräldrar ska ta fram metoder och verktyg för att hitta motivation att komma tillbaka 

till undervisningen samt tillsammans med skolpersonal hitta strategier och arbetssätt för att 

återvända till skolan. Vi vill genom projektet också bidra till att förändra attityderna kring 

”hemmasittare” och föräldraförmåga. Blivande projektledare är Susanne Berneklint. 

Skolverket beredda att samla in nationell frånvarostatistik 

Före jul överlämnade Skolverket resultatet av en utredningen om ett nationellt frånvaroregister till 

regeringen. Myndigheten har kommit fram till att det är möjligt att införa ett nationellt 

frånvaroregister med uppgifter om giltig och ogiltig frånvaro. Om ett sådant register ska införas 

bör uppgifter om frånvaro samlas in en gång per termin och på samma sätt som övrig statistik, 

anser Skolverket. Statistiken skulle ge en nationell bild av omfattningen av elevfrånvaron och 

göra det möjligt att jämföra frånvaron mellan skolor, huvudmän och regioner. 

Däremot anser man på grund av juridiska och metodologiska svårigheter att det inte är möjligt att 

kartlägga orsakerna till frånvaron. Myndigheten anser att gällande dataskyddsförordning 

förhindarar detta. Det tycker vi är beklagligt, men det är ändå ett steg på vägen att se hur det går 

för elever med funktionnedsättning i skolan. Läs mer här 

Rättsosäkert för familjer med Omvårdnadsbidrag 

När vårdbidraget ersattes av omvårdnadsbidraget 2019 hade ungefär 65 000 barn rätt till 

vårdbidrag. Tanken var att föräldrar med vårdbidrag skulle ha samma förutsättningar att få det 

nya omvårdnadsbidraget. Så har det inte blivit. Försäkringskassans siffror visar att av de föräldrar 

som haft vårdbidrag och sedan ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning fick 

trettiotre procent en lägre ersättning och tjugoen procent avslag.  

En rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF. Den visar bland annat att: 

• Familjer som har barn med liknande funktionsnedsättning riskerar att få olika 

bedömningar och stöd hos Försäkringskassan. 

• Orsaken är att det saknas nationella riktlinjer för vad som är ett normalt föräldraansvar, 

något som är centralt för att bedöma extra behov. 

Läs mer här 

Seminarium om merkostnadsersättning 10 februari 

Autism- och Aspergerförbundet och Attention bjuder in till ett digitalt seminarium om  

merkostnadsersättningen. Försäkringskassan kommer att informera om ersättningen-från 

ansökan till att ett beslut fattas. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.   

Seminariet äger rum via Zoom den 10 februari Kl. 18.00-19.30. Anmälningslänk kommer att 

skickas ut till alla medlemmar separat på fredag men ni hittar även länken här. 

Mariko – en digital assistent under utveckling 

Många med NPF ställs dagligen inför olika utmaningar och hinder på grund av sin 

funktionsnedsättning, omgivningens okunskap och otillgängliga miljöer. Dessa utmaningar 

orsakar ofta både stress, oro och ångest och kan i längden leda till långvarig psykisk ohälsa. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/senaste-rapporterna-pa-utbildningsomradet/webbnyheter/nationellt-franvaroregister-kan-hanteras-som-ovrig-skolstatistik
https://isf.se/publikationer/rapporter/2021/2021-12-14-fran-vardbidrag-till-omvardnadsbidrag
https://machform.attention.se/view.php?id=195465
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Att vara beroende av andra för att få livet att fungera och att varje dag behöva förklara sina behov 

känns för många jobbigt. För att hantera dessa utmaningar har Autism & Aspergerföreningen i 

Stockholms län i samarbete med föreningen Civic Innovation startat projektet Mariko. 

Mariko är en digital assistent som hjälper dig med NPF att organisera, planera och prioritera det 

som är viktigt i livet. Med Mariko blir det enklare att hantera livets utmaningar och bli mer 

självständig. Denna digitala assistent bygger på den senaste forskningen inom neuropsykologi 

och personliga erfarenheter av att leva med ADHD, Autism och psykisk ohälsa. Det är tänkt att 

Mariko ska stötta individen men den kommer också avlasta närstående och fungera som ett stöd 

för arbetsgivare och yrkesverksamma i sin kommunikation. 

Den som vill veta mer och kunna delta i workshops kan registrera sig här: 

https://mariko.se/registrera-dig-i-marikos-nyhetsbrev 

Underlätta möten med socialtjänsten 

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr om hur man kan underlätta möten med socialtjänsten 

för personer med autism. Utgångspunkten är hur man kan anpassa och göra mötena mer 

tillgängliga för den som har behov av det. Skriften innehåller exempel på hur man kan göra detta 

samt ge tydligare information.  I den här broschyren fokuserar myndigheten särskilt på stöd till 

personer med autism men råden kan även vara till hjälp i mötet med andra som har kognitiva 

svårigheter. 

Den finns att beställa gratis från Socialstyrelsen.se, publikationer, artikelnummer: 2019-12-6480. 

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 

Skänk en gåva – hjälp oss göra mer 

Vi som jobbar för Attention behöver större resurser för att kunna bli den effektiva organisation vi 
vill vara. Både våra medlemmar och samhället har stora förväntningar på oss, samtidigt som de 
statliga bidrag vi får successivt har urholkats. Alla gåvor är därför värdefulla.  

Läs mer hur du kan bidra 

https://mariko.se/registrera-dig-i-marikos-nyhetsbrev
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fsharepoint-dokument%2Fartikelkatalog%2Fovrigt%2F2019-12-6480.pdf&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C84a820ec2bc24676b1d508d9c159ff9b%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637753414574180602%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QByeo0xGUVTe%2BGG%2FCKgNg5kd3KdLfCQcTAnA80o9474%3D&reserved=0
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
https://attention.se/bli-medlem/ge-en-gava/

