
 

 

Nr 9 – 12 oktober 2022 

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

Skolkampanjen - en uppmärksammad satsning 

Hela september har vi precis som förra året haft ett särskilt fokus på skolan och de svårigheter 

som elever med NPF möter i dagens skola. I år med extra fokus på skolfrånvaro i och med det 

nya projektet Vägen tillbaka som startade i våras. Resultatet är att vi nått ut: Drygt 369 000 har 

tagit del av vårt kampanjmaterial på Facebook och 92 050 på Instagram. Tusentals personer har 

gillat, kommenterat och delat inläggen. Våra webbinarier har sammanlagt nått fler än 2 000 

personer. 

Filmen om Elsa, som hamnat i problematisk skolfrånvaro under en lång period men som sedan 

kämpat sig tillbaka till skolan, har setts av 12 500 personer. Fortsätt att dela och sprida filmen 

som visar att utvecklingen kan vända. 

Stominsändare till lokaltidningar 
Det förslag till insändare som riks skickade till föreningarna, ”Problematisk skolfrånvaro hög bland 

elever med NPF” har publicerats i ett 10-tal lokaltidningar och nämnts i många sociala medier. 

Den byggde på Attentions årliga enkät kring oro inför skolstart. I statistiken ser man också att 

frågan tagits upp av en del lokala politiker. 

De brister som finns i dagens skolsystem drabbar våra barn och unga hårt. Via vårt projekt 

”Vägen tillbaka” kommer vi att ge röst såväl dessa elever som deras föräldrar. Som brukligt är 

kommer vi att söka efter lösningar som kan vända utvecklingen.  

Föreningskonferensen den 22–23 oktober 

Vår efterlängtade föreningskonferens närmar sig och denna gång vi ses åter på Scandic Alvik. 

Fredag är ankomstdag för er som reser. Förbundet erbjuder då en buffé men inga andra 

aktiviteter ordnas då. Programmet består som tidigare av information och erfarenhetsutbyte för 

att driva vårt gemensamma arbete framåt. Programmet ser du HÄR 

Ny arbetsmarknadsenkät 
Under oktober kommer vi att genomföra en ny arbetsmarknadsenkät. Frågorna ställs till 

medlemmar som har eller har haft ett arbete och gäller bemötande, tillgänglighet och 

diskriminering. Som vanligt finns det gott om utrymme för egna frisvar. De är alltid väldigt 

användbara då vi får mer detaljerade beskrivningar av utmaningar som våra medlemmar möter i 

arbetslivet. Flera av de artiklar som Aftonbladet publicerat om NPF i arbetslivet bygger på 

intervjuer med våra medlemmar. 

Även Diskrimineringsombudsmannen och arbetsmarknadens parter har visat intresse för vår 

undersökning. 

https://attention.se/om-oss/vara-projekt/vagen-vidare-2/
https://www.youtube.com/watch?v=5V8bAuK60qI
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/08/program-foi%C2%88reningskonferens-20221.pdf
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Remissvar 
Attention har svarat på en remiss om förändringar i reglerna för VAB (SOU 2022:31). Vi lyfter 

bland annat fram betydelsen av att vårdnadshavarens har möjligheter att vara hemma med sitt 

barn på grund av sjukdom, och stötta och vårda barnet. Att ha en fungerande och ändamålsenlig 

ersättningsmodell för vårdnadshavare som möjliggör att alla kan vara hemma för att vårda sitt 

barn på samma villkor ser vi som nödvändigt för att barnets behov ska bli tillgodosedda. 

Attention är positiva till att utredningen tittat närmare på hur regelverket kan förbättras. Vi ser att 

utredningen i flera delar har lyft, för vår målgrupp, viktiga situationer som idag inte täcks av 

regelverket. Bland annat handlar det om att vårdnadshavare till barn med NPF ofta har kontakter 

med många olika samhällsaktörer, så som förskola/skola, habiliteringen, BUP och socialtjänsten 

och där det tidigare funnits en osäkerhet kring om tillfällig föräldrapenning skulle godkännas. 

Utredningen föreslår också utökade möjligheten att få tillfällig föräldrapenning för barn som är 

äldre än 12 år. Våra remissvar hittar du HÄR 

QR-kod medlemsrekrytering 
Ett växande förbund gör oss starkare. Vi har haft en god 
medlemsutveckling under året är nu mer än 16 790 aktiva medlemmar. 
Ett enkelt sätt att rekrytera medlemmar är att ha med denna OR-kod 
som till medlemanmälan på era informationsmaterial, telefoner och 
datorer. Numera registrerar och betalar man direkt. Medlemskapet träder 
då också omedelbart i kraft. 

Attentions anhörigtelefon 
Sedan förra året erbjuder förbundet stödsamtal till anhöriga. Telefonlinjen bemannas av en ideell 

representant som har kunskap inom NPF och egen erfarenhet av att vara anhörig. Varje samtal 

begränsas alltid till 30 minuter. Det är ett samarbete mellan Riksförbundet och vår lokalförening 

Attention Stockholm. 

Det finns möjlighet att boka en tid för samtal eller ringa in på de öppna tiderna. Telefonnumret för 

dessa är 076-721 23 13. Anhörigtelefonen är öppen för alla men vi prioriterar våra egna 

medlemmar i första hand. Läs mer om hur det fungerar HÄR 

Gå med i panelen ”Rivkraft” 
Undersökningspanelen är ett sätt för dig att dela med dig av dina erfarenheter om hur samhället 

fungerar. Detta är en viktig del i Myndigheten för delaktighets arbetet med att bygga kunskap om 

hur det är att leva med funktionsnedsättning. Enkäterna skickas ut tre till fyra gånger per år. 

Syftet med undersökningspanelen är att fånga upp hinder för delaktighet i samhället och att 

identifiera möjliga lösningar. Anmäl intresse HÄR 

Läs vår webb på andra språk 

Nu fungerar på nytt funktionen att du med hjälp av Google translate kan ta del av informationen 

på ett 20-tal andra språk. Ikonen finns allra längst ner till vänster på startsidan. 

Följ Attentions arbete på Facebook: Attention på Facebook 

 

https://attention.se/om-oss/vi-paverkar/remissvar-skrivelser/
https://attention.se/om-oss/kontakt/stod-och-radgivning/
https://www.mfd.se/resultat-och-uppfoljning/undersokningspanel/att-delta-i-rivkraft/ga-med-i-rivkraft/
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

