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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! 

Valspurt med möjlighet att påverka 

Vi vill önska er varmt välkomna till en höst med många och givande kontakter oss alla som 

arbetar aktivt för Attention och därmed är med och påverkar våra medlemmars villkor. 

Vi befinner oss mitt i en het valrörelse, där Attentions valplattform lyfter fram fyra av våra 

viktigaste frågor; tidiga insatser till barn och unga, rätt till en fungerande skolgång, 

livsloppsperspektiv på NPF samt arbetsmarknad. Inom varje tema i valplattformen kommer vi ha 

samtal och intervjuer med olika intressanta personer. Du lyssnar på poddarna HÄR 

Under denna sommar har partierna spurtat för att värva röster inför valdagen, som i år äger rum 

den 11 september. Sverige har länge haft ett väldigt högt valdeltagande, vid senaste valet 

röstade 87 procent. Rätten att rösta är en av de viktigaste hörnstenarna i demokratin. Därför bör 

alla som kan rösta. Valdagen är gemensam för riksdagen, regionen och kommunen. Man kan 

rösta på olika partier, man väljer efter de program som respektive parti går till val på. 

Funktionsrätt Sverige har intervjuat riksdagspartierna vad det står när det gäller deras frågor, läs 

mer HÄR 

Nu kampanjar vi för en fungerande skolgång 

Hela september kommer vi dessutom ha särskilt fokus på skolan. I år med extra fokus på 

skolfrånvaro i och med det nya projektet Vägen tillbaka som startade nu våren 2022.  

Vi kommer, precis som tidigare, inleda fokusmånaden med rapport och artikel utifrån vår årliga 

enkätundersökning om oro inför skolstart. Enkäten ligger uppe till den 19/8, sprid gärna 

enkätlänken och uppmuntra alla i era nätverk att svara. När allt är klart kommer ni också att få 

en stominsändare som ni i lokalföreningarna kan använda för att skicka till era lokala tidningar.  

Mer information om hur lokalföreningarna kan delta i skolsatsningen, tips och stominsändaren 

kommer som tidigare meddelat i ett separat mejl och på i FB-gruppen för lokalföreningsaktiva. Vi 

kommer starta hela temamånaden med en cafékväll den 24 augusti.  

OBS! Nytt datum för cafékvällen som vi förmedlade innan sommaren. Inbjudna är inte alla 

medlemmar utan ni som är lokalföreningsaktiva.  

September blir därmed startskottet för att uppmärksamma att vi finns, uppmuntra fler att bli 

medlemmar och lyfta våra frågor!  

Anmäl dig till cafékvällen HÄR 

Föreningskonferens i oktober 

Höstens föreningskonferens kommer som tidigare meddelats att äga rum på Scandic Alvik den 

22 - 23/10. Programmet fanns med i förra numret av Attention-Nytt och finns också fäst i 

Facebook-gruppen för våra aktiva. 

https://attention.se/wp-content/uploads/2022/04/3.3-valet-2022-attentions-fragor.pdf
https://attentionriks.podbean.com/e/gunilla-gunnarsson-om-bup-och-vardkoer/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/
https://attention.se/om-oss/vara-projekt/vagen-vidare-2/
https://sv.surveymonkey.com/r/2YX89TM
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A-YUN5YFRRANWMVCpMnGQtf_YkAcBURTRLUjNMOE84OVc5SE1YTTFJVFQ4ODZBTi4u


Liksom tidigare bjuder vi in föreningarna att delta i ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter, 

projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Två representanter från 

föreningen kan delta. Den som inte har möjlighet att delta fysisk kommer att kunna delta digitalt. 

Anmäl ert deltagande senast den 20/9 via denna anmälningslänk 

Medlemsregister – att tänka på vid utskick, uppdatera styrelseposter 

När ni gör utskick till era medlemmar via Arc Member tänk på vilket urval ni gör när ni lägger till 

mottagare och glöm inte att kryssa i vilken medlemsstatus som gäller för era mottagare. Gör ni 

inget val där så skickas det även till medlemmar som har ett avslutat medlemskap. Främst ska 

ni välja aktivt för då skickas det till de som har ett betalt och gällande medlemskap. Har du 

frågor om detta eller annat som rör medlemsregistret, kontakta jennifer.blomkvist@attention.se  

Glöm inte att uppdatera styrelseposter i medlemsregistret så att där står rätt info och rätt 

personer får detta nyhetsbrev och annan info som vi skickar ut. Instruktion hur ni uppdaterar 

hittar ni HÄR 

Nätverksträffar med Fritidsbanken 

Fritidsbanken samlar in och lånar ut sport- och friluftsutrustning som sedan lånas ut gratis till 

människor i alla åldrar, ungefär som ett bibliotek. Det finns fritidsbanker på närmare 120 orter. 

Just nu genomför Fritidsbanken en satsning för att öka möjligheterna för personer med 

funktionsnedsättning att låna utrustning och få möjlighet till en meningsfull fritid. Riksförbundet 

Attention sitter med i referensgruppen till projektet.  

Fritidsbanken kommer i år och nästa år att genomföra regionala nätverksträffar för personalen 

som arbetar på fritidsbanker runt om i Sverige. Syftet med träffarna är att öka kunskapen om de 

behov som personer med funktionsnedsättning kan ha, och på så vis bli bättre på att bemöta 

målgruppen. Attentions aktiva är välkomna dit båda för att lära mer om Fritidsbanken och för att 

dela med sig av kunskap om våra medlemsgrupper.  

Anmälan till träffarna görs till erika@fritidsbanken.se. Datum och orter planeras löpande. Mer 

information finns på www.fritidsbanken.se 

Enkät för projektet Fokus ASD & Arbete. 

Enkäten är en viktig del i projektet Fokus ASD & Arbete. Projektet är ett samarbete mellan ASD-

Puzzlaren AB, som arbetar med att ge autismkunskap, och Digitalt Innovationscenter, som är 

Arbetsförmedlingens enhet där man arbetar med innovation för framtidens arbetsmarknad. 

Syftet med projektet är att ta fram prototyper på verktyg som underlättar för neuroindividuella att 

skaffa sig en anställning och hållbara arbetsuppgifter. Enkäten riktar sig till dig som har ASD 

(autism-spektrum-disorder) och/eller andra NPF-diagnoser och har lyckats skaffa en anställning 

med arbetsuppgifter som fungerar. Sista svarsdag är den 31/8. Mer information finns i anslutning 

till enkäten som du når via länken https://sv.surveymonkey.com/r/C28G3XT 

QR-kod: 

 

 

Här är länken för sociala medier: 

https://machform.attention.se/view.php?id=256080
mailto:jennifer.blomkvist@attention.se
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/03/lagga-till-eller-ta-bort-styrelseroll.pdf
mailto:erika@fritidsbanken.se
https://www.fritidsbanken.se/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsv.surveymonkey.com%2Fr%2FC28G3XT&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C54960779913245d0cb8808da5507af2b%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637915788740946024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1SAiZ13%2FRLEsDqWciJp0LtftFJKhgZWDYuqbNcbIyL4%3D&reserved=0


  

 

Magnus Ladulåsgatan 1 118 65 Stockholm. Tel: 073-941 68 63. www.attention.se 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/FZMM5N9 

  

Samlad information om socialtjänsten för föräldrar 

Många söker information om socialtjänstens arbete med barn och unga, inte minst vad som gäller 

enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Därför har Socialstyrelsen nu 

samlat information för föräldrar och vårdnadshavare på ett ställe. 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 från våra två projekt ”Familjelyftet” och ”Trots allt”, 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 

Gåvor via Facebook 

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

gåvosidan 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsv.surveymonkey.com%2Fr%2FFZMM5N9&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C54960779913245d0cb8808da5507af2b%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637915788740946024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1mRtGQa9I7s%2BiB5rd7teFozZMP5i99oryFGEP8ljnVM%3D&reserved=0
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/socialtjansten-for-foraldrar/?utm_campaign=nyhetsbrev220705&utm_medium=email&utm_source=apsis
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
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