Autism- och Aspergerförbundet
Verksamhetsberättelse för 2014
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Det här är Autism- och Aspergerförbundet
Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och
vuxna med autism.

Det gör vi genom att:


sprida kunskap om funktionsnedsättningen



verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning



skapa kontakt mellan personer med egen funktionsnedsättning, närstående och personal



delta i det internationella arbetet



följa och ge uppslag till forskning inom området

Som medlem får du:


tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök,
träffgrupper, läger och mycket mera



möjlighet till rådgivning från kansliet om diagnos, lagliga rättigheter, hur man överklagar
beslut, upplysningar om olika verksamheter med mera



medlemstidningen Ögonblick (4 nummer per år).

Förbundet har 24 distrikt med egna styrelser som ordnar aktiviteter för medlemmarna i distriktet.
Förbundets styrelse består av tolv ledamöter, nio ordinarie och tre suppleanter.
På kansliet i Stockholm arbetar 10 personer med information, rådgivning och påverkansarbete. Vi
säljer böcker och filmer och varje år ordnas en stor konferens kring ett speciellt tema.

Utbildningscenter Autism AB är ett helägt bolag som drivs utan vinstintresse. Utbildningscenter
bedriver utbildning om autism till professionella, närstående och personer med egen
funktionsnedsättning.

Stiftelsen Autisms ändamål är att främja goda levnadsvillkor för personer med autism i alla åldrar.
Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att ge bidrag till forskning och utveckling samt till
verksamheter och projekt som främjar stiftelsens ändamål.

2

Vad hände 2014?

2014 var ett intensivt år med aktiviteter på många fronter då förbundet fortsatte att växa. Här är ett
axplock av det som hände:

● Förbundet storsatsade på Almedalsveckan och genomförde tre seminarier, hade ett centralt
placerat tält och träffade politiker och andra beslutsfattare
● Tre lägerveckor för familjer där en eller flera personer har en funktionsnedsättning genomfördes
under sommaren
● Drygt 530 personer deltog i förbundets tre konferenser om hemmasittare – kunskap och verktyg
för en fungerande skolgång
● En kurs för distriktens skolombud genomfördes
● Boken Att förstå sjukdom och död och vad det kan lära om livet av Catherine Faherty gavs ut i
svensk översättning
● Filmen Autism har många ansikten togs fram till Världsautismdagen och visades vid inledningen till
forskningskonferensen Fokus på autism
●Åtta remissvar lämnades på viktiga statliga utredningar
●Sex debattartiklar publicerades i frågor som skola och Faciliterad kommunikation i bl a
Göteborgsposten och Dagens Samhälle
●Vid elva externa konferenser deltog förbundet med bokbord för marknadsföring och försäljning
● Rådgivning gavs av ombudsmän och jurister på kansliet i Stockholm
● Förbundets aktivitet på sociala medier ökade markant
● Första året i förbundets biståndsprojekt i Nepal innebar att två specialpedagoger reste till Nepal
för att föra över kunskap och två personer från centret i Katmandu besökte Sverige för att hämta
kunskap och inspiration
●Antalet medlemmar fortsatte att öka och var vid årets slut ca 14 600

Vill du läsa mer om vad som hände 2014? Bläddra vidare i verksamhetsberättelsen!
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Ordföranden har ordet
Jag kan också i år när jag blickar bakåt och reflekterar över det gångna året konstatera att vårt
arbete varit fortsatt framgångsrikt och uppskattat. Vi fortsätter att öka vårt medlemstal och närmar
oss nu 15000 medlemmar. Det är naturligtvis oerhört glädjande inte minst i en tid när organiserat
föreningsarbete inom många områden brottas med svårigheter i att rekrytera medlemmar. Andra
viktiga kanaler för erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och opinionsbildning, inte minst i sociala
medier, har utvecklats i snabb takt. Vi ser inte det som konkurrerande utan kompletterande kanaler
som också vi använder oss av i stor utsträckning.
De senaste åren har vi sett en tydlig försämring för våra medlemmar när det gäller tillgång till såväl
tvärprofessionella expertteam med spetskompetens inom autismområdet som autismspecifik
kompetens hos personal och personliga assistenter som ska ge det dagliga individuellt utformade
stödet till barn, ungdomar och vuxna med någon form av autism. Under det senaste året har vi
intensifierat vårt arbete med att formulera och sprida vårt budskap om vikten av autismspecifik
kompetens, vad det är och varför det behövs. Det genomsyrar nu med en större tydlighet allt vårt
intressepolitiska arbete och jag kan konstatera att vi får mer och mer gehör för vårt budskap och
kan konkret och tydligt visa på att autismspecifik kompetens gör skillnad.
Årets tre konferenser, Hemmasittare, om elever som inte är i skolan på grund av bristande stöd i
skolan, rönte stort intresse och responsen i utvärderingar var väldigt positiv och gav oss en tydlig
bekräftelse på att behovet av att sprida fördjupad kunskap om autism är stort.
Vi har fortsatt att prioritera skola, LSS och socialförsäkring men under året också beslutat om
ytterligare ett prioriterat intressepolitiskt område; habilitering, psykiatri samt övrig hälso- och
sjukvård. Arbetet med att ta fram en plattform och en strategi för det området har påbörjats under
året. Området inkluderar såväl tillgång till specialiserade professionella autismteam i hela landet
som hur den vanliga vården kan göras tillgänglig för att säkra rätten till en likvärdig vård också för
personer med autism.
I våra internationella engagemang inom Autism Europe och i vårt biståndsprojekt i Nepal är det lätt
att konstatera att Sverige kommit oerhört långt jämfört med många andra länder när det gäller
lagstiftning, kompetens och resurser. Vi har självklart ett ansvar att dela med oss av våra kunskaper
och erfarenheter från vårt eget utvecklingsarbete, hur vi uppnått det vi gjort i vårt land. Det har på
senare år lagts till en mindre positiv erfarenhet att förmedla, nämligen hur lätt kunskap tappas och
hur snabbt resurser som byggts upp under lång tid monteras ner.
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla förtroendevalda runt om i landet som gör ett
fantastiskt ideellt arbete trots en ofta oerhört tung vardag. Jag vet att mötet och gemenskapen
med andra i samma situation bidrar till att ge den energi och styrka som behövs för att klara både
den egna vardagen och kraft att kämpa tillsammans. Ensam kan vara stark, men tillsammans blir vi
starkare.
Ett lika varmt tack riktar jag till all personal på vårt kansli. Våra medarbetare har en hög
professionell kompetens, gör ett fantastiskt arbete med ett engagemang långt över det vanliga och
är en ovärderlig tillgång för oss i vårt arbete.

Eva Nordin-Olson
Ordförande Autism- och Aspergerförbundet
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ALLMÄN VERKSAMHET

RIKSMÖTET
Årets riks- och representantskapsmöte hölls den 26 -27 april på Scandic hotel Alvik i Stockholm.
Riksmötet fastställde styrelsens budgetförslag och beslutade att medlemsavgiften till Autismoch Aspergerförbundet för 2014 skulle vara oförändrad, det vill säga 130 kronor för enskild
medlem och 200 kronor för institution. Prenumerationsavgiften för Ögonblick är 250 kronor. Tre
motioner behandlades.
Representantskapsmötet ägnades dels åt presentationer av projekten Teknikstöd i skolan,
Begripsam, DATE och Nepal, dels en presentation med efterföljande diskussion med Ing-Marie
Wieselgren, överläkare i psykiatri och samordnare för psykiatrifrågor på SKL, Sveriges kommuner
och landsting. Några avsnitt ur pjäsen Livet kom så plötsligt spelades upp och Sven-Olof
Johansson från Autism- och Aspergerföreningen i Skåne utsågs till hedersledamot.

Motioner som bifölls vid riksmötet:
Behov av alternativa boendeformer – motion från Autism- och Aspergerföreningen Stockholm
Motionärerna föreslog att förbundet lyfter frågan om alternativa boendeformer för personer
som tillhör personkrets 1 i LSS. För att få ett bra underlag i arbetet har förbundet i Ögonblick, i
kanslibrev och på FB efterlyst synpunkter på boendeformer för gruppen. Synpunkterna
sammanställdes i februari till en rapport som kommer att utgöra underlag för förbundets
intressepolitiska arbete i frågan.
Gemensam plattform för distriktsmaterial- motion från Autism- och Aspergerföreningen
Dalarna
Motionärerna föreslog att förbundet skulle utreda behovet av en gemensam plattform för
respektive distrikts material samt för förbundsgemensamt material och lägga fram en plan
under verksamhetsåret 2014. En presentation av Google Drive och de möjligheter det innebär
att möta motionärernas önskemål gjordes på förbundsrådet 2014. Sedan dess har några distrikt
börjat använda sig av möjligheten. Om distrikten får tillgång till autism.se-adresser kommer det
att underlätta för distrikten att ha en gemensam plattform. Den frågan kommer närmare att
diskuteras på förbundsrådet hösten 2015.
FÖRBUNDSRÅDET
Årets förbundsråd ägde rum i Stockholm den 27- 28 september.
Förbundsrådet ägnades bland annat åt en presentation av FN-konventionen för personer med
funktionsnedsättning, en analys av det nyss genomförda valet och en första diskussion om det
nya prioriterade området hälsa, sjukvård och habilitering. Maria Sandberg berättade om
Norrlägret och en modevisning med kläder från Simple fashion for Autism Awareness
genomfördes.
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NÄTVERK
Sedan några år finns ett nätverk kring skolfrågor. Skolombuden är på olika sätt aktiva inom det
distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen
ser ut för elever med autism eller Aspergers syndrom i det egna distriktet. De rapporterar till
sina distriktsstyrelser i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikten och
förbundet i utbildnings- och skolfrågor. Arbetet bedrivs till stor del via e-mail och Facebook.
Det finns också ett nätverk för LSS-frågor. LSS-ombuden bevakar och håller sig orienterade om
hur tillämpningen av LSS ser ut inom kommunerna i det egna distriktet. LSS-ombuden
rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i fråga om de prioriterade aspekterna av LSS och är
även en länk mellan distrikten och förbundet i denna fråga. LSS-ombuden har också en egen
Facebookgrupp där kommunikation och informationsutbyte sker.

FACKRÅD
Autism- och Aspergerförbundet har ett fackråd med totalt 28 ledamöter. De är:
Läkare:
Susanne Bejerot, medicine doktor, överläkare och kognitiv psykoterapeut, neuropsykiatriska
enheten, S:t Görans sjukhus i Stockholm
Susanna Danielsson, medicine doktor, överläkare på Habiliteringscentrum i Jönköping
Elisabeth Fernell, docent, överläkare, barnneurologi och habilitering, Autismcenter för små barn,
Stockholm, utvecklingsneurologiska enheten, Mariestad
Christopher Gillberg, professor, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum,
Sahlgrenska akademin, knuten till flera universitet och sjukhus i Storbritannien
Björn Kadesjö, överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg, och Socialstyrelsen
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare
Viviann Nordin, med. dr. och överläkare, Sachsska barnsjukhuset, Stockholm
Lena Nylander, överläkare, vuxenpsykiatrin, Lund
Maria Råstam, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för kliniska
vetenskaper i Lund
Harald Sturm, överläkare, barnpsykiater, barnneurolog, neuropsykiatriska resursteamet, BUP,
Farsta
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Psykologer:
Eva Billstedt, med dr, barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
SvenOlof Dahlgren, fil dr, Autismforum, Stockholms läns landsting
Tina Granath, f d verksamhetschef, habiliteringen för barn och vuxna, Uppsala läns landsting
Bo Hejlskov Elvén, handledare, föreläsare och författare till bl.a. boken Problemskapande
beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder
Robert Lindell, f.d. kursansvarig på Utbildningscenter Autisms veckokurser "Ett pedagogiskt
arbetssätt anpassat till personer med autism"
Agneta Nydén, med dr, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Eric Zander, neuropsykiatriska resursteamet, BUP, Farsta
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, KIND, Karolinska Institute
Center of Neurodevelopmental Disorders
Pedagoger:
Leif Ekström, speciallärare, tidigare vid Autismcenter för vuxna och VUB-teamet, Stockholm
Marita Falkmer, specialpedagog, fil doktor, Curtin University, Australien
Margareta Kärnevik Måbrink, pedagogisk handledare, Göteborg
Inger Nilsson, universitetsadjunkt, tidigare Specialpedagogiska institutionen, Stockholms
universitet

Logopeder:
Ulrika Aspeflo, specialpedagog, handledare, föreläsare, författare till bl.a. boken Barn som väcker
funderingar
Carmela Miniscalco, med dr, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg
Dag Strömberg, Autismcenter för små barn, Stockholms läns landsting
Gunilla Thunberg, fil dr, DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Arbetsterapeuter:
Magdalena Kydd, Conexi
Lena Walleborn, Aspergercenter, Stockholm läns landsting
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FACEBOOKGRUPPER
Förbundet hade under 2014 en officiell sida på Facebook och fyra slutna FB-grupper, en allmän
med drygt 12 300 medlemmar, en för skolfrågor med drygt 3 200 medlemmar, en grupp för
distriktens LSS-ombud med 28 medlemmar och en för skolombuden med 13 medlemmar.
Facebookgrupperna spelar en allt större roll som kontaktyta och forum för erfarenhetsutbyte.
Den officiella gillasidan är ett forum för information om förbundets aktiviteter och nyheter på
autismområdet.

HEMSIDA
Förbundets hemsida www.autism.se har fortsatt många besökare. Antalet sidvisningar var
närmare 995 000, en ökning med närmare 100 000 jämfört med 2013. Vid årets slut använde 21
av förbundets 24 distrikt den mall som finns inom hemsidan.

ÅRETS PUSSELBIT
Föreningens utmärkelse Årets Pusselbit för 2014 delas ut i samband med rikskonferensen i april
2015. Utlysningen skedde i december i nr 4 av Ögonblick, på hemsidan och förbundets
Facebooksida.

ÖGONBLICK OCH ANNAT INFORMATIONSMATERIAL
Tidningen Ögonblick kom ut med totalt fyra nummer, två på våren och två på hösten. Tidningen
har ambitionen att över året genom reportage och artiklar spegla frågor som är aktuella för olika
medlemsgrupper.
Under året har dessutom följande informationsmaterial producerats:

 Bok: Att förstå sjukdom och död och vad det kan lära oss om livet, Catherine Faherty, svensk
översättning
Vimpel, s k beachflagga
 Film: Autism har många ansikten
 Faktablad: Tillgänglighet i vården
 Omtryck: Vad innebär funktionshindret
 Omtryck av “visitkort” Du har just sett en situation….”
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Omtryck av foldrar: Autism, vad är det? Aspergers syndrom, vad är det?
Omtryck Presentationsbroschyr

Förbundet har fått följande debattartiklar publicerade:
Faciliterad kommunikation, Göteborgsposten
Hemmasittare, Sundsvalls tidning
Fel att bälta barn i särskolan i Skolvärlden
Rektorer dåligt insatta, Lärarnas tidning
Skolan diskriminerar barn, Barometern
Barnen som offras i den svenska skolan, SVT Opinion
Annonser:
Förbundet annonserade om höstens tre konferenser om hemmasittare i tidningarna Specialpedagogik
och Föräldrakraft.

BLOGG
På förbundets blogg, http://autismasperger.wordpress.com/, skriver personer från förbundets
styrelse och kansli samt inbjudna gästbloggare inlägg.

BOKBORD
Under året har förbundet haft bokbord med informationsmaterial och böcker på följande
konferenser:
Barn och ungas psykiska(o)hälsa 28-29 januari
Föreningen för Kognitivt stöd, inspirationsdagar 11-12 mars
Särskolekonferens Skolporten, 6-7 maj
Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar, mars
Fokus på Autism 2-4 april
Tillgänglighet får skolan att funka, SPSM och Handikappförbunden, 3 april
Ta med alla på tåget, Dyslexiförbundet FMLS
Elevhälsa, Skolporten 18-19 september
Specialpedagogik i förskolan, Skolporten 17-18 november
KIND NPF-dagar 25-28 november
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Dessutom har förbundet haft bokbord på de tre egna konferenserna om hemmasittare:
Helsingborg 30 november, Sundsvall 11 november och Eskilstuna 2 december.
KURS FÖR SKOLOMBUD
Den 17-18/5 arrangerade förbundet en träff för förbundets skolombud. 14 personer från 13 distrikt
deltog. Fokus låg på att stärka samarbete och dialog inom förbundet samt hur styrelsen, kansliet,
föreningarna och skolombuden på andra sätt kan stötta och berika varandra. Såväl förbundsinterna
som externa föreläsare höll dragningar om angelägna skolfrågor.

UNIK FÖRSÄKRING
Förbundet har sedan 2012 ett samarbetsavtal med UNIK försäkring och är därmed en av nio
anslutna organisationer som genom UNIK erbjuder sina medlemmar förmånliga försäkringar för
hem, bil, båt med mera. UNIK har också en specifik produkt för gruppbostad, HemExtra och en
rätt till 10 timmars rättshjälp för den försäkringstagare som behöver hjälp att överklaga ett
ärende rörande LSS-insats. If är försäkringsgivare för UNIK som sedan hösten 2014 administreras
av FUB.

ALMEDALSVECKAN
Sommaren 2014 deltog Autism- och Aspergerförbundet i Almedalsveckan för åttonde gången.
Förbundet arrangerade tre välbesökta seminarier, två i egen regi och ett tillsammans med FUB.
”Inkludering i skolan - på vems villkor?” var rubriken på det ena egna seminariet medan det
andra hade titeln ”Alla värnar LSS – men vem tar ansvar för lagen?”. Tillsammans med FUB
arrangerade förbundet seminariet ”’Får elever med utvecklingsstörning och autism lära på egna
villkor i särskolan?”.
I tre dagar hade förbundet ett tält på Hamngatan i Visby, ett tält som bemannades av
representanter för Västmanlands- och Gotlandsföreningarna samt riksstyrelse och kansli. Många
besökare hittade fram till tältet där det fanns informationsmaterial av olika slag samt
information om förbundets seminarier. Enskilda möten genomfördes dessutom med flera
riksdagspolitiker.
Inför Almedalsveckan producerades informationsblad och flyers kring våra aktiviteter under
veckan.

VALFRÅGOR INFÖR RIKSDAGS- OCH KOMMUNVALEN
Inför riksdagsvalet skickade förbundet ett antal frågor till samtliga partier när det gällde LSS och
skola. Svar kom från samtliga riksdagspartier. De publicerades på hemsidan och i förbundets
sociala medier.
Distrikten fick valfrågor om LSS och skola att skicka ut till sina respektive kommuner. En
möjlighet som flera distrikt använde sig av i olika omfattning.
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RIKSKONFERENSEN
Årets rikskonferens hade temat Hemmasittare – förståelse och verktyg för en fungerande
skolgång. För första gången prövades en modell med tre identiska endagskonferenser på tre
platser, Helsingborg (30 oktober), Sundsvall (11 november) och Eskilstuna (2 december). De tre
konferensdagarna lockade sammanlagt ca 530 deltagare, företrädesvis professionellt
verksamma inom skolområdet. Programmet innehöll föreläsningar av Kenth Hedevåg, verksam
som specialpedagog, pedagogiska handledaren Susanne Jessen, Specialpedagogiska
skolmyndigheten samt förbundets ordförande Eva Nordin-Olson och vice ordförande Anne
Lönnermark.

MANIFESTATION SKOLFRÅGOR
Förbudets vice ordförande Anne Lönnermark talade vid en manifestation som ägde rum i
Stockholm på Nobeldagen den 10 december om rätten till stöd i skolan för elever med
funktionsnedsättningar. Manifestationen arrangerades av nätverket Barn i Behov och deltog
gjorde, förutom Autism- och Aspergerförbundet, Kung över Livet, Riksförbundet Attention,
Rädda barnen, Underbara ADHD, en skola för alla och Organiserade Aspergare.

FAMILJELÄGER
Förbundet genomförde sina traditionella läger för familjer med barn, ungdomar och vuxna med
autismspektrumtillstånd under tre veckor i juni och juli på Falsterbo kursgård i Skåne. Totalt
deltog ca 160 personer på sommarlägren. En lägervecka var avsedd för barn med autism 12 år
och yngre och en vecka för barn med Aspergers syndrom/högfungerande autism 12 år och
yngre. Den tredje veckan anordnades för vuxna över 18 år med autism och deras familjer.
Lägren finansieras med deltagaravgifter samt generösa bidrag från flera fonder. Under
lägerveckorna finns personal som ordnar utflykter och aktiviteter, såsom mamma- och
pappakvällar, särskilda aktiviteter för syskon, prova-på-golf och yoga. Lägerveckorna var mycket
uppskattade av familjerna.

NORRLÄGRET
Tre distrikt, Autism- och Aspergerföreningarna i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten
genomförde, med stöd av förbundet, Norrlägret under en vecka. Norrlägret ägde rum på
Dalkarlså folkhögskola utanför Umeå. Deltagare var vuxna med Aspergers
syndrom/högfungerande autism som inbjudits att ta med sig en måbraperson, till exempel ett
syskon, en förälder eller en kontaktperson.
MEDIAMEDVERKAN
Under året har förbundet, företrädesvis ordföranden Eva Nordin-Olson och förbundssekreterare
Nicklas Mårtensson, medverkat i media, i bland annat TV4-nyheterna om brister i stöd i skolan,
Dagens Eko om rektorsutbildningen, Skolministeriets (P1) program om hemmasittare och i P1 i
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samband med Världsautismdagen, Lerums tidning ”Tufft i skolan för elever med AST”, Värnamo
Nyheter och Tidningen Föräldrakraft om hemmasittare.

R E M I S S VA R, S K R I V E L S E R O C H ÖVERLÄGGNINGAR
Autism- och Aspergerförbundet har under året remissvarat på:

Vissa skollagsfrågor - del 2 (U2014/5176/S)
Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28)
Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)
Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)
Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)
 Vissa skollagsfrågor
Lättlästutredningen (SOU 2013:58)
Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74)
Patientlagen (SOU 2013:2)

Förbundet har under året lämnat skrivelser till:
Föreningen för FC i Sverige
Statens institutionsstyrelse angående konferensen Institutionsvård i Fokus
Utredningen om inriktning speciallärarprogrammet

Förbundet har under året uppvaktat:
Ibrahim Baylan, socialdemokratiska partiets utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i
riksdagens utbildningsutskott. Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar var i fokus för
uppvaktningen som skedde tillsammans med FUB, RBU, Synskadades Riksförbund och Rädda
barnen.

Förbundet har under året deltagit i överläggningar med:
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Socialstyrelsen angående den angelägna frågan om Nationellt centrum för kunskap om våld och
andra övergrepp mot barn
Socialstyrelsen angående utbildning av LSS-handläggare
Socialstyrelsen i forum för dialog för att förebygga och undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga
Socialstyrelsen om kunskapsstöd för att förebygga problemskapande beteenden inom vård och
omsorg för personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1 och 2 i LSS.

Socialdepartementet och Socialstyrelsen kring eventuell anpassning av BPSD, Beteendemässiga
och psykiska symptom vid demens
Socialdepartementet, LVU-utredningen angående tvångsvård av barn med autism
Socialdepartementet angående patientlagen
Barnombudsmannen angående tvångsvård av barn med autism
 Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, angående deras uppdrag om assistansersättning

 Arbetsförmedlingen om förändring av deras funktionshinderkodningar
Workshop/rundabordssamtal på Myndigheten för Delaktighet angående tillgängliga val
Socialdemokratiska partiets utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan, rundabordssamtal
 dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristerson i samband med företagsbesök
 Statens institutionsstyrelse, Gunilla Nötesjö om kompetens
 forskarna Eva Billstedt och Nanna Gillberg, Gillbergcentrum inför forskningsansökan
 SKL:s förstudie om tidiga och samordnade samhälleliga insatser (lots) för barnets bästa
 Utredningen om nationella prov, examensarbete i gymnasieskolan och betygssättning på
gymnasieskolan
Utredningen om inriktningar på speciallärarprogrammet
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REPRESENTATION
HSO:s ordförandemöten

Eva Nordin-Olson

Regeringens funktionshinderdelegation

Eva Nordin-Olson

Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor

Eva Nordin-Olson

Försäkringskassans funktionshinderråd

Mats Jansson

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens effektutvärdering av insatser för unga med
aktivitetsersättning
Mats Jansson
Skolverkets samverkansråd

Nicklas Mårtensson

Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd

Agneta Söder

Skolinspektionens samverkansråd

Nicklas Mårtensson

Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala
Intresseråd, norra regionen

Maria Sandberg

Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering, ersättare

Marjo Manell

Referensgrupp, översyn av vårdbidrag, handikappersättning och bilstöd

Hanna Jarvad

Myndigheten för yrkeshögskolans samverkansråd

Agneta Söder

Den nationella SFI-gruppens samverkansråd

Agneta Söder

Referensgrupp HabQ-kvalitetsregister

Mats Jansson

Arbetsförmedlingens samråd

Mats Jansson

Försäkringskassans projekt En enklare vardag

Mats Jansson

Post- och telestyrelsen samråd

Agneta Söder

Statens Institutionsstyrelse, samråd

Hanna Jarvad

Övrigt
UNIK, styrelse
Begripsam, projekt om kognitiv tillgänglighet, styrgrupp
- ” -, projektmedarbetare

Kristofer Erlandsson
Mats Jansson
Agneta Söder
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RUSTA, projekt om stöd till studenter på högskola, styrgrupp

Pia Johansson, Mats Jansson

DATE – delaktighet, tillgänglighet för elever, styrgrupp

Anne Lönnermark

KRITA, projekt konstnärlig verksamhet, referensgrupp

Anna Calissendorff

Resledaren, projekt app för kollektivtrafik, styrgrupp

Carina Pettersson, Anna Calissendorff

SAMARBETE
Inom Handikappförbunden samarbetar vi med övriga medlemsorganisationer i
Handikappförbunden. Med FUB Förbundet för barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning samarbetar vi i gemensamma frågor, framför allt LSS och skolfrågor. I
skolfrågor samarbetar vi också med Dyslexiförbundet, RBU Riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar, Riksförbundet Attention, Synskadades Riksförbund, HRF Hörselskadades
Riksförbund och Rädda Barnen.
Med Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar vi framförallt lokalt men även centralt.
Vi är medlemmar i MyRight, en förening för internationellt bistånd inom funktionshinderområdet. Vi är en av 29 medlemsorganisationer i MyRight vars största finansiär är SIDA, Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete. Medlemskapet gör det möjligt för oss att driva
internationella biståndsprojekt, där vi endast behöver stå för en mindre del av kostnaderna. Vår
representant är Carina Pettersson.
Vi är medlemmar i SSR Konsumentråd, och genom det engagerade i SIS standardiseringsarbete
med att ta fram bildsymboler för offentliga miljöer. Jenny Ström är förbundets representant i
arbetet.
FÖRELÄSNINGAR FÖR EXTERNA AKTÖRER
Mats Jansson har föreläst för personal på Solna tingsrätt - Autism och andra "osynliga"
funktionsnedsättningar, för Carpe - Varför behöver vi autismspecifik kompetens?, Autism och
åldrande samt Sammanhangskänslans betydelse för hälsa (tre olika föreläsningar), på
Landshövdingsresidenset Örebro om Asperger och arbete, framgångsfaktorer och på Järna
kompetens om autism och bemötande.
Agneta Söder föreläste för blivande SFI-lärare, Stockholms universitet om autism/pedagogik och
handläggare inom Arbetsförmedlingen om funktionshinder i etableringen (två tillfällen).
Nicklas Mårtensson föreläste om skolfrågor på Medborgarkontoret Tensta, deltog på paneldebatt
om skola i Göteborg och på Consensio, föreläsning på baskurs i psykiatri.
Hanna Danmo föreläste för Försäkringskassans projekt En enklare vardag och på Solfagraskolan för
femteklassare (fyra föreläsningar om mitt liv med asperger).

15

INTERNATIONELLA OCH NORDISKA KONTAKTER
Vi håller kontakt med europeiska och andra organisationer genom att utbyta tidskrifter och
informationsmaterial, delta i varandras konferenser med mera.
Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsorganisationen International Association AutismEurope, IAAE. Ordförande Eva Nordin-Olson är sedan maj 2012 ledamot av Autism Europes
Council of Administration.
Vi deltar varje år i ett Nordiskt möte. Årets möte ägde rum i november i Höje Taastrup utanför
Köpenhamn. Representanter för de nordiska ländernas organisationer samt för organisationerna
i Estland och Lettland deltog.
I februari skedde den första insatsen i förbundets projekt i Nepal, ett projekt som genomförs
med partnerorganisationen AutismCare Nepal Society och MyRight/ SIDA. För en närmare
beskrivning av aktiviteterna under 2014 hänvisas till sid 18 i den här verksamhetsberättelsen.
INSAMLING
Förbundets insamlingsverksamhet bedrivs framför allt genom vårt 90-konto, Humanfonden och
Folkspel, se nedan. Vi bedriver även viss insamling via SMS-gåvor och Swish.
Under 2014 blev vi medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII är en
branschorganisation som arbetar för tryggt givande.
Swedbank Robur Humanfond
Autism- och Aspergerförbundet är anslutet till Swedbank Robur Humanfond, en aktiefond som
huvudsakligen placerar i svenska aktier och som följer omfattande hållbarhetskriterier. Två procent
av fondens förmögenhet går varje år till anslutna organisationer.
Utdelningen till förbundet för 2014 uppgick till 177 000 kr. I slutet av året var det 168 sparare som
valt att stödja vårt förbund.
90-konto
Autism- och Aspergerförbundet är innehavare av 90-konto. Syftet är att samla in pengar till
förbundets arbete med informationsspridning. Insamling till 90-konton står under översyn av
Svensk Insamlingskontroll. De insamlade medlen uppgick under 2014 till 236 tkr. Förbundets 90kontonummer är pg 90 01 57-9 och bg 900-1579.
Folkspel
Autism- och Aspergerförbundet är medlemmar i Folkspel, en ideell förening, som administrerar
bland annat Bingolotto. Autism- och Aspergerförbundet samt dess distrikt får därigenom möjlighet
att sälja bland annat prenumerationer på Bingolotter.

PLACERINGSPOLICY
Förbundet har antagit en policy för förvaltning av förbundets placeringsbara medel. Huvuddelen av
placeringarna ska vara i räntebärande papper medan en mindre del kan placeras i aktier.
Placeringarna ska göras med högt ställda etiska krav. Aktier och aktierelaterade finansiella
instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om Mänskliga
Rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner, där stor hänsyn tas bland annat till arbetsvillkor och
miljö.
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BIDRAG
Autism- och Aspergerförbundet har under 2014 tacksamt tagit emot följande gåvor och bidrag:
Åke Wibergs stiftelse
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Radiohjälpen
Kronprinsessan Victorias Fond
Stiftelsen Ulf Lundahls minnesfond
Byggmästare Axel Alms Stiftelse
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Ingeborg och Hans Colbergs samt Helen Marciapiedis Stiftelse
C.F. Lundströms Stiftelse
Jerringfonden
SKA-Rådet
Allmänna arvsfonden
Post- och telestyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Nordens Välfärdscenter
Vi vill även tacka alla de privatpersoner som genom gåvor och testamenten skänkt pengar till
förbundet.

STIFTELSEN AUTISM
Stiftelsen Autism verkar för sitt ändamål genom att ge bidrag till forsknings- och
utvecklingsarbete som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom
och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Man prioriterar projekt som kan inspirera och bli
goda förebilder för andra verksamheter.
Det är Autism- och Aspergerförbundets styrelse som utser styrelseledamöter och suppleanter till
stiftelsen. Stiftelsens styrelse består av Lena Andersson (sammankallande), Anna Calissendorff
och Anna Sjölund. Ann Lindgren är suppleant.
Stiftelsen Autism avger en egen årsredovisning.

UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB
Utbildningscenter Autism AB bildades 1999 och är helägt av Autism- och Aspergerförbundet.
Bolaget drivs utan vinstintresse. Grunden i verksamheten är de teoretisk/praktiska veckolånga
utbildningarna om Ett pedagogiskt arbetssätt på Bergskog kursgård i Sunne, men
Utbildningscenter har även andra kurser och föreläsningar, däribland uppdragsutbildningar.
Styrelsen består av SvenOlof Dahlgren, ordförande, samt ledamöterna Maria Grimståhl, Birgitta
Olofsson, Anna Calissendorff och Take Anstoot.
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Bolaget avger en egen årsredovisning.
PROJEKT
Små barn med autism. Kunskap och metodutveckling ur ett delaktighetsperspektiv.
Projektet drivs tillsammans med Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,
Barnneuropsykiatriska kliniken och barnhabiliteringen i Göteborg med stöd av Arvsfonden.
Projektet är inne på år två av planerade tre. En utbildning har tagits fram i samarbete med den
utredande enheten och barnhabiliteringen som riktar sig till föräldrar till små barn som nyligen
fått diagnos autism. Utbildningen äger rum på den utredande enheten BNK i nära anslutning till
det att barnet fått diagnos. Efter ett antal pilotutbildningar har utbildningen som består av fem
träffar i en mindre grupp, permanentats. Förskolan har involverats i projektet och i slutet av
2014 genomfördes föreläsningar för en grupp förskolepersonal kombinerat med utvidgade
förskolebesök och handledning och har efter ett antal pilotutbildningar permanentats.
Projektledare: Carmela Miniscalco
RUSTA, rätt utvecklat stöd för studenter med Aspergers syndrom
RUSTA drivs av Autism- och Aspergerförbundet i samverkan med Misa och KTH med stöd av
Arvsfonden och är inne på år ett av planerade tre. Syftet med projektet är att identifiera och
beskriva ett fungerande stöd runt hela studiesituationen för studenter med Aspergers syndrom på
högskola eller universitet. Material som tas fram i projektet kommer senare att finnas tillgängligt
för högskolor i hela landet.
Projektledare: Anne Lönnermark
Resledaren
En app som underlättar resandet från dörr till dörr, med möjligheter till påminnelser om vad man
ska ha med sig, när man bör gå hemifrån m m. Tillsammans med HiQ, Haja och Funka Nu. Projektet
är ettårigt och bedrivs med stöd av Post- och telestyrelsen. Resledaren utsågs till en av vinnarna i
PTS innovationstävling.
Projektledare: Mats Lagerblad Fridevåg

Nepal - tidiga insatser till barn med autism och stöd till organisationsuppbyggnad
I februari skedde den första insatsen i förbundets projekt i Nepal, ett projekt som genomförs med
partnerorganisationen AutismCare Nepal Society och MyRight/ SIDA. Specialpedagogerna AnnBritt Norin och Ulrika Johansson utbildade och handledde personalen på AutismCare Nepals lilla
skola i Katmandu. . Dessförinnan hade förbundsordföranden Eva Nordin-Olson och
ekonomiansvarig Carina Pettersson rest till Nepal för att lägga grunden för ansökan om
projektmedel för perioden 2015-2018. I oktober-november besökte två personer, Kripa Shrestha
och Jyoti Singh, från AutismCare Nepal Society Sverige för att få kunskap och inspiration. De
deltog i Utbildningscenter Autisms veckokurs i Sunne, de besökte flera dagliga verksamheter,
träffade Speciella för att tala om hur man kan inspirera till lek, gjorde ett studiebesök på DART i
Göteborg där man också besökte en skola för barn med autism.
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Begripsam - Kognitiv tillgänglighet – brukarstyrd medverkan vid kravställning, utvärdering och
standardisering.
Projektet drivs tillsammans med Dyslexiförbundet och FUB. Det finansieras av Arvsfonden och är
inne på år två av tre. Cirka 20 personer med dyslexi, ADHD, autism, Aspergers syndrom och
utvecklingsstörning kommer under tre års tid att utbilda sig och samtidigt delta i olika fokusgrupper
när det främst gäller produktutveckling av digitala tjänster. Syftet är att skapa ökad tillgänglighet
för grupper med kognitiva svårigheter. De medverkar även vid utveckling av nya metoder för tester
med mera och får kunskap om hur utveckling av tjänster och produkter går till. Testerna genomförs
för såväl privata aktörer som myndigheter. Ett annat syfte är att man, i samarbete med forskare,
ska lyfta tillgänglighetsaspekter i svenska och internationella standarder.
Projektledare: Kerstin Ivarsson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren

DATE, delaktighet, attityder, tillgänglighet, elever
Projektet genomfördes tillsammans med Handikappförbunden, Specialpedagogiska
skolmyndigheten och Handisam med stöd av Arvsfonden och avslutades under 2014. Projektet
syftade till att uppnå god delaktighet och bemötande i skolan för elever med funktionsnedsättning.
Projektet arbetade fram material att användas i skolor som undervisar elever i årskurs 4-7, ett
material som rönte stor uppskattning och snabbt blev efterfrågat.
Projektledare: Karin Kjellberg och Peter Westerdahl

Information och stöd till föräldrar till barn med autism från Somalia
Projektet drivs i samarbete med Somali-Swedish Relief and Development Association och
Autismcenter för barn och ungdom, Stockholms läns landsting med stöd av Arvsfonden och är inne
på sitt sista år. Ett antal seminarier för gruppen har genomförts där bl a förbundsjurist Hanna
Jarvad och kanslichef Anna Calissendorff föreläst.
Projektledare: Abdikarim Ali

KRITA
Projektet bedrivs med stöd av Arvsfonden tillsammans med Folkuniversitetet Stockholm och FUB
och är inne på sitt första av tre planerade projektår. Krita är ett kurscenter i Stockholm som vill
verka för ett rikare liv för ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. KRITA
erbjuder konst- och konsthantverkskurser, uppsökande workshops och stimulans till fortsatta
studier.
Projektledare: Ewa Sandberg och Anders Romare
Bildsymboler för många fler
Förbundet deltar sedan många år i projekt Bildsymboler för många fler som drivs av SIS (Swedish
Standards Institute). Deltagande i projektet finansieras genom bidrag från SKA-rådet
(Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd). Projektet syftar till att genom mer enhetliga
och funktionella bildsymboler göra olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor och
vår representant är Jenny Ström.
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Rätt stöd till arbete
Projektet drevs i samarbete med Handikappförbunden med stöd av Arvsfonden och avslutades
under året. I fem modellkommuner identifierade projektet gemensamma nämnare och utifrån
dessa arbetades en modell fram för hur kommuner kan arbeta för att stödja personer med
funktionsnedsättning och nå, få och behålla en anställning på öppna arbetsmarknaden.

Brottsutsatt och funktionsnedsättning.
Projektet drevs tillsammans med Brottsofferjourernas riksförbund, Handikappförbunden och
Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av Arvsfonden och avslutades under året. Syftet var att öka
kunskaperna om våld och övergrepp mot personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella
funktionsnedsättningar genom utbildning och adekvat samverkan.
Vägar till arbete
Syftet med projektet Vägar till arbete som avslutades under året var att öka teknikanvändningen i
skolan och under praktikperioder för att stärka elever med olika hinder och svårigheter. Projektet
genomfördes i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, RBU, Synskadades Riksförbund,
Riksförbundet Attention, Dyslexiförbundet FMLS samt FUB. Projektet genomfördes på Mimers Hus
Gymnasium i Kungälv och Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping.

ORGANISATION
STYRELSE
Enligt förbundets stadgar består styrelsen av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Mandattiden är ett år för ordförande, valberedning och revisorer. Övriga ledamöter och
suppleanter väljs för två år, halva antalet vid varje riksmöte.

Valda till och med riksmötet:
Ordförande: Eva Nordin-Olson, Mora, 2015
V ordförande: Anne Lönnermark, Borås, 2015
Övriga ledamöter:
Pia Johansson, Säter, 2016
Take Anstoot, Linköping, 2015
Marjo Manell, Stockholm 2015
Oli Stephensen, Lund, 2016
Kristofer Erlandson, Stockholm, 2015
Maria Sandberg, Umeå, 2015
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Maria Grimståhl, Forsheda, 2016
Suppleanter:
Christer Nygren, Västerås, 2015
Snjezana Marjanovic, Karlstad, 2016
Kerstin Nilsson, Östhammar, 2015

Revisorer:
Ordinarie: Malin Nilsson, BDO Mälardalen AB (aukt) 2015
Mats Lundgren, Katrineholm 2015
Suppleanter: BDO Mälardalen AB 2015
Leif Tallskog, Uppsala 2015

Valberedning:
Maria Ljungberg, Borlänge, 2015 (sammankallande)
Mia Larsdotter, Lund, 2015
Sven-Olof Johansson, Lund, 2015
Marie Perman, Östersund, 2015
Lena Pettersson, Vålberg, 2015

Ombud till Handikappförbundens samarbetsorgans årsmöte och
ordförandekonferenser: Eva Nordin-Olson, Mora, 2015

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden varav två i samband med
arbetshelger.
Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av Eva Nordin-Olson, Anne Lönnermark, Pia
Johansson och Marjo Manell. AU har haft fem sammanträden under året.

Hedersledamöter
Lena Andersson, Gunilla Bergström, Gunilla Wigren Dahlin, Kerstin Ehrensvärd, Gunilla Gerland,
Christopher Gillberg, Berit Lagerheim, Lena Rydenstam, Sven-Olof Johansson och Lena Nylander
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är, tack vare förtjänstfulla insatser, förbundets hedersledamöter.
DISTRIKTEN
Våra 24 distrikt är självständiga och gör sina egna verksamhetsberättelser. De arbetar liksom
Autism- och Aspergerförbundet samhällspåverkande företrädesvis gentemot sina kommuner
och landsting. Utöver traditionell föreningsverksamhet bedriver de studiecirklar och
utbildningar, har föräldragrupper, träffgrupper för vuxna med autism/Aspergers syndrom, håller
konferenser och studiedagar, gör studieresor, ordnar läger och familjearrangemang av olika slag.
Distrikten är grundorganisationen - där medlemmarna finns - och genom distrikten är
medlemmarna indirekt anslutna till förbundet. Varje distrikt fastställer sin medlemsavgift, och
under året har av den 130 kr per enskild medlem och 200 kronor per institution tillfallit
förbundet. Prenumeration på tidningen Ögonblick har kostat 250 kronor.
Lokalföreningar
Det fanns vid årsskiftet tre lokalföreningar inom förbundet. Skåne har en lokalförening (Lund),
Västra Götaland Distrikt Söder en (Borås) och Västernorrland har en (Härnösand).
Den 31 december 2014 hade förbundet 14618 medlemmar, en ökning med cirka 1000 jämfört
med året innan. Nedan ses fördelningen per distrikt med 2013 års siffror till höger som
jämförelse.
Vid årsslutet fanns 463 prenumeranter på tidningen Ögonblick.
Medlemmar 2014
Distrikt

2014

2013

Blekinge
Dalarna
Distrikt Göteborg
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbotten
Skåne
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
VG Fyrbodal
VG Skaraborg

237
584
1533
112
282
254
267
408
248
248
280
1603
3417
351
564
326
438

217
480
1456
104
280
238
273
364
231
222
270
1434
3163
346
525
325
438
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VG Söder
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Totalt

345
640
355
233
444
588
861
14618

330
634
323
221
427
579
746
13626

PERSONAL
Kansliet är styrelsens verkställande organ. Under 2014 har nedanstående personer varit
anställda på kansliet:
Anna Calissendorff är kanslichef. Hon leder kansliets arbete, deltar i konferenser och olika
arrangemang. Hon bevakar forskning och litteratur och är chefredaktör för tidningen Ögonblick.
Hanna Danmo är redaktör på Ögonblick och föreläser om Aspergers syndrom och förbundet.
Sofie Ekholm är kommunikatör och arbetar främst med kommunikation i sociala medier och
produktion av informationsmaterial.
Joanna Jansson ansvarar för medlemsregistret samt försäljning av informationsmaterial. Hon
ansvarar även för förbundets telefontider, som innebär många kontakter med medlemmar men
även andra externa kontakter. Hon håller också i de praktiska arrangemangen kring möten och
konferenser.
Mats Jansson är ombudsman. Han arbetar med medlemsrådgivning till såväl
närstående/personal till vuxna med autism som till vuxna med egen funktionsnedsättning. Han
arbetar också med tidningen Ögonblick och föreläser för olika målgrupper.
Hanna Jarvad är förbundsjurist. Hon bevakar och informerar om lagstiftningen och andra
handikappolitiska frågor som rör våra grupper. Hon bistår enskilda medlemmar med råd och
hjälp och kan i principiella fall, där prejudikat saknas, driva frågor till juridisk prövning.
Nicklas Mårtensson är sedan 1 mars 2014 förbundssekreterare och arbetar med intressepolitik,
styrelsearbete och håller kontakt med myndigheter och andra organisationer.
Carina Pettersson är ekonomiansvarig för såväl Autism- och Aspergerförbundet, Stiftelsen
Autism som Utbildningscenter Autism. Förutom det löpande ekonomiarbetet ansvarar hon
bland annat för arbetet med att söka bidrag från fonder och statliga organ och översätter också
viss litteratur.
Agneta Söder är ombudsman och arbetar med rådgivning och intressepolitik, framför allt LSS,
skola och socialförsäkringsfrågor.
Christina Teuchler arbetar med fotografering, bildbehandling och viss layout av informations23

material.
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