
2019
Verksamhetsberättelse  

och årsredovisning



GRAFISK FORM: OLA CARLSON 
TRYCK: BILLES TRYCKERI, 2020

Innehållsförteckning
Det här är Autism- och Aspergerförbundet 3

Vad hände 2019? 4

Ordföranden har ordet 6

Intressepolitiskt arbete 7

Informationsspridning och opinionsbildning 9

Samarbeten 11

Sociala medier/Kommunikation 12

Organisation 13

Interna möten och grupper 17

Lägerverksamhet 18

Insamling 18

Projekt, där vi är projektägare 19

Projekt, där vi är samarbetspartner 20

Årsredovisning 21

Revisionsberättelse 36

 
Bilagor till verksamhetsberättelsen 
Bilaga 1 Samverkan och representation 38

Bilaga 2 Bokbord 39



Det här är Autism-  
och Aspergerförbundet
Förbundet hade vid årsskiftet drygt 18 700 medlemmar. Vi arbetar för att för
bättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism genom att:

 • sprida kunskap om autism
 • verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning
 • skapa kontakt mellan personer med autism, närstående och personal
 • delta i det internationella arbetet
 • följa och ge uppslag till forskning inom området

Som medlem har du:
 • möjlighet att engagera dig i ditt distrikts aktiviteter och påverkansarbete
 • tillgång till stöd och gemenskap genom aktiviteter som ditt distrikt anord

nar, exempelvis föreläsningar, badbesök, träffgrupper och läger
 • medlemstidningen Tidningen Autism (tidigare Ögonblick), fyra nummer 

per år
 • möjlighet till stöd från förbundskansliet
 • kunskapspåfyllning genom bland annat konferenser, informationsmaterial 

och webbplats 
 • möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via UNIK Försäkring

Förbundet har 24 distrikt med egna styrelser som ordnar aktiviteter för med
lemmarna och driver frågor lokalt. 

Förbundets styrelse består av tolv ledamöter, nio ordinarie och tre supplean
ter.

På kansliet i Stockholm arbetar tio personer med information, påverkansar
bete och stöd till medlemmar. Vi säljer böcker, filmer och annat informations
material. Varje år anordnas en eller flera konferenser.

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

stiftelsen autisms ändamål är att främja goda levnadsvillkor för personer 
med autism i alla åldrar. Stiftelsen verkar genom att ge bidrag till utvalda verk
samheter och projekt som främjar  stiftelsens ändamål.
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Vad hände 2019?
Under 2019 fortsatte förbundet sitt arbete med att förbättra förhållandena 
för personer med autism och förbundet fortsatte att växa. Här är några av de 
många aktiviteter som genomfördes under året:

 •   Antalet medlemmar fortsatte att öka och var vid årets slut drygt 18 700

 •  Förbundet deltog på Almedalsveckan där vi deltog i möten och panel
debatter

 •  Förbundet deltog med en monter på Vasaloppsmässan

 •  14 debattartiklar skrevs av förbundet eller tillsammans med andra

 •  10 remissvar lämnades på relevanta statliga utredningar

 •  17 gratisföreläsningar för personal inom myndigheter och vård
inrättningar arrangerades av Utbildningscenter Autism

 •  Genom att lokalanpassa pressmeddelanden och debattartiklar ökade för
bundet antal publiceringar i media med 38 procent jämfört med tidigare år

 •  Tre lägerveckor för familjer genomfördes på Falsterbo kursgård med totalt 
50 familjer

 •  Förbundet stöttade distrikten i norr med att arrangera det så kallade 
 Norrlägret för vuxna med autism/Aspergers syndrom

 •  Med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten arrangerades ett 
internat för familjer som lever under stor stress

 •  Stöd till medlemmar gavs av kansliet i Stockholm 

 •  En medlemsenkät om utredning och åtgärder i sjukvården besvarades av 
drygt 2 600 personer

 •  En skolombudsträff genomfördes med deltagande av ombuden från våra 
distrikt

 •  Skolkonferenser har hållits i Göteborg och Borlänge

 •  Antalet följare på förbundets officiella gillasida på Facebook ökade från 
cirka 24 500 till cirka 28 000

 •  En vision och verksamhetsplattform för förbundet togs fram

 •  Vi fortsatte vårt samarbete via MyRight med vår partnerorganisation 
AutismCare Nepal Society 

I denna verksamhetsberättelse kan du  
läsa mer om vad som hände under 2019.
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En debattartikel om att flickor får diagnos senare än pojkar  
publicerades bland annat i tidningen Västerbottningen.
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Ordföranden har ordet
Att vara engagerad i civilsamhället innebär många inspirerande uppgifter. För mig 
som ordförande i Autism och Aspergerförbundet blev 2019 ett år med flera utma
ningar. En del av dem har varit planerade och spännande, andra oplanerade men 
lika spännande. Som alltid kan du läsa om förbundets verksamhet i verksamhets
berättelsen och på hemsidan. 

När jag tittar tillbaka på det arbete Autism och Aspergerförbundet gjort under året 
och genom åren ser jag att mycket har förändrats till det bättre för personer med 
autism och deras närstående. Detta gäller inte minst att kunskapen och  kännedomen 
om autism är så mycket större idag än tidigare. Jag hör också berättelser om hur 
mycket föreningarna i landet betyder för oss medlemmar. Det engagemang och de 
aktiviteter som finns där kan vara avgörande. 

Detta innebär inte att vi kan vila och tro att förändringar till det bättre kommer 
av sig själv. Det är ett ständigt pågående arbete som måste göras i såväl förbund som 
 föreningar i hela landet. 

I media och i kontakten med medlemmar ser vi hur situationen för många med 
autism och deras närstående också på ett oroande sätt försämrats de senaste åren. Det 
handlar om hur människor lever i relativ fattigdom, om att insatser enligt LSS inte 
ger goda levnadsvillkor, självbestämmande och delaktighet. Det handlar om att skolan 
inte ger det stöd elever med autism har behov av och om att flickor får diagnos och 
stöd senare än pojkar. Autism och Aspergerförbundet har, också tillsammans med 
andra organisationer, larmat om detta genom skrivelser, uppvaktningar och debatt
artiklar.

Ekonomiskt har det varit ett gott år, inte minst tack vare att vi 2019 blev förmåns
tagare till Postkodlotteriet. Det gav oss större möjligheter att förverkliga vårt mål; 
att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och 
andra autismspektrumtillstånd. Under 2019 innebar det bland annat att vi har kunnat 
erbjuda kostnadsfria föreläsningar till polis, kriminalvård, försäkringskassan med flera.

Förbundet har under 2019 erbjudit familjeläger och vuxenläger i olika delar av 
 landet, synts på konferenser och Vasaloppet, varit på plats i Almedalen, arrangerat 
skolkonferenser och fortsatt det viktiga arbetet med att förbättra möjligheterna för 
personer med autism i Nepal. Listan kan göras lång. 

I september hälsade vi Gunilla Sundblad varmt välkommen som ny förbunds
sekreterare. Gunilla efterträdde Nicklas Mårtensson som slutade sin tjänst i början 
av året. 

Jag vill tacka förbundsstyrelsen och alla medarbetare på kansliet. Tack vare ert enga
gemang och er kompetens gjorde Autism och Aspergerförbundet skillnad även 2019. 
Jag känner en stor tacksamhet och glädje över att arbeta tillsammans med er!

Till sist vill jag rikta ett stort TACK till alla som bidragit på olika sätt. Tack till för
troendevalda och engagerade medlemmar i hela landet. Tillsammans gör vi det omöj
liga möjligt! 

Ulla Adolfsson
Ordförande Autism- och Aspergerförbundet



Intressepolitiskt arbete
Förbundet har under året bedrivit ett intensivt intresse
politiskt arbete främst när det gäller skola, LSS och hälso 
och sjukvård.  

DEBATTARTI KLAR 
 •  Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälp

medel, Dagens Medicin, debatt
 •  Logopeder: låt oss stötta LSShandläggarna, Dagens 

Samhälle, debatt
 •  Elever med autism och ADHD fråntas sin skolgång, 

Dagens Samhälle, debatt
 •  Personer med autism döms till ett liv i fattigdom, 

Dagens Arena, debatt
 •  Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla 

 anhöriga, Altinget, debatt
 •  Förskolan måste hitta flickorna med autism, 

 Expressen, debatt

 •  Oavsett hur domen faller så tog en poliskula Erics liv, 
SVT Opion, debatt

 •  Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittande, 
Dagens Samhälle, debatt

 •  Barn med autism far illa i tvångsvården, Dagens 
Samhälle, debatt

 •  Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker, Dagens 
Samhälle, debatt

 •  Stor enkät: Så vill Skolsverige stärka elevhälsan, 
Skolvärlden, debatt  

 •  Skolsituationen för barn och ungdomar med autism, 
Logopeden, debatt 

 •  Statistik ger chans till bättre levnadsvillkor, Dagens 
Samhälle, debatt

 •  När ska trygghet i omsorgen gälla alla? Göteborgs
Posten, Debatt
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I nr 1 av Ögonblick och 
på vår hemsida kunde vi 
läsa om Farah Roukachi 
som har autism och är 
 utbildad socionom.



MEDIAMEDVERKAN
Styrelserepresentanter och kanslipersonal har medverkat 
i följande media: 

Maria Sivall: 
 •  Intervju SVT Nyheter om att insatser som ska hjälpa 

människor ur isolering är på tillbakagång

Agneta Söder:
 •  P4 Gävleborg, intervju med anledning av länsdebatt

artikel 100 flickor i Gävleborg har inte fått diagnos
 •  P4 Junior Riks, inslag om specialkost i skolan
 •  Sydsvenskan, artikel om särskolebarn och förskole

klass
 •  Expressen, artikel om mobbad pojke med autism
 •  Skolvärlden, artikel om elevhälsoenkät
 •  Aftonbladet, Family om tecken på Aspergers syndrom

Förbundsordföranden Ulla Adolfsson har medverkat i:
 •  Ekot, Sveriges Radio, om kompetens inom LSS
 •  SVT, artikel om aktivitets och sjukersättning
 •  Logopedforum, om samverkan
 •  Hem & Hyras granskning av LSSbostäder

Christer Nygren, styrelseledamot, har medverkat i:
 •  P4 Västmanland samt Klartext i P1, inslag om 

 hemmasittare
 
REMISSVAR, SKRIVELSER, U PPVAKTN I NGAR 
OCH ÖVERLÄGGN I NGAR
Autism och Aspergerförbundet besvarade under 2019 
10 remisser.

 •  Förslag om personlig assistans för samtliga hjälp
moment som avser andning och måltider i form av 
sondmatning. ( S2019/04168/FST)

 •  Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning. 
(2019/03812/FST)

 •  Förslag till en nationell institution för mänskliga rät
tigheter i Sverige (Ds 2019:4) 

 •  Regeringens förslag till ändring av LSS avseende 
andning och sondmatning. ( S2019/00767/FST)

 •  Samspel för hälsa, SOU 2018:80 (S2018/05708/SF)
 •  Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digi

tal offentlig service, DIGG (Myndigheten för digital 
förvaltning)

 •  Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och 
unga: Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande 
arbete, Socialstyrelsen

 •  Utredningen Framtidsval – karriärvägledning för 
individ och samhälle, (SOU 2019:4)

 •  Styrkraft i funktionshinderpolitiken, (S2019/02213/
FST)

 •  Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner, kun
skapskrav och ämnesplaner

Förbundet har under året lämnat en skrivelse till Utbild
ningsdepartementet och Socialdepartementet om infö
rande av Samordnad individuell plan (SIP) i skollagen. 

Förbundet har under året uppvaktat:
 •  Utredningen om Dimensionering av gymnasieskolan 

tillsammans med FUB
 •  Statskontoret med anledning av deras granskning av 

Statens Institutionsstyrelse, tillsammans med Riks
förbundet Attention

Förbundet har under året deltagit i ett rundabordssamtal 
med utbildningsminister Anna Ekström om bland annat 
stöd i skolan och särskilda undervisningsgrupper och 
resursskolor. 

UTREDN I NGEN ÖVERSYN AV I NSATSER 
EN LIGT LSS OCH ASSISTANSERSÄTTN I NGEN
Förbundsjurist Maria Sivall deltog i Funktionsrätt Sve
riges LSSarbetsgrupp som genomförde en parallellut
redning till LSSutredningen för att bidra med kunskap 
och erfarenhet utifrån de personer som omfattas av LSS. 
Parallellutredningen arbetade fram egna gemensamma 
ställningstaganden för lagens samtliga insatser. Parallell
utredningen har haft stor betydelse samt att LSSarbets
gruppen även har lämnat ett särskilt yttrande till utred
ningen. LSSutredningen avslutades under år 2019.  Det 
råder i dagsläget oklarhet huruvida utredningen kommer 
att skickas ut på remiss.

MEDLEMSEN KÄT OM UTREDN I NG  
OCH ÅTGÄRDER I  SJU KVÅRDEN
Under våren 2019 genomfördes en medlemsenkät om 
Utredning och åtgärder i sjukvården. Enkäten mejlades ut 
till medlemmar i Autism och Aspergerförbundet. Totalt 
besvarade 2 633 personer enkäten varav 16 procent med 
egen diagnos. Enkäten genomfördes av det oberoende 
undersökningsföretaget Demoskop. I korthet är det tyd
ligaste resultatet att flickor får sin autismdiagnos senare 
än pojkar och att det finns flera generella brister i sjuk
vården för personer med autism: samverkan mellan kom
muner och sjukvård är dålig; man får inte de anpassningar 
och stöd man behöver för att komma till vården eller vid 
läkarbesök. Många känner att de inte blir förstådda och 
lyssnade på. Svaren visar också att det finns stor brist 
på kunskap om autism. Överlag anser kvinnor att de får 
sämre vård än män. Positiva resultat är att många är nöjda 
med habiliteringens verksamhet och 1177 Vårdguiden.

8 Autism- och Aspergerförbundet
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ALMEDALEN
Sommaren 2019 deltog Autism och Aspergerförbundet 
i Almedalen för tolfte gången. Förbundet hade ett välbe
sökt tält centralt beläget på Hamngatan där vi hade många 
intressanta möten och samtal om autism. Enskilda möten 
genomfördes med två ledamöter från utbildningsutskottet 
och tre ledamöter från socialutskottet. Förbundet träffade 
också Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som upp
följning av föregående års skolseminarium. Ett möte med 
Logopedförbundet hölls och vi träffade Sveriges elev
råd samt Sveriges Elevråd SVEA. Autism och Asperger
förbundet var också inbjuden att delta i fyra paneler: hos 
Bräcke diakoni under rubriken LSS är mer än personlig 
assistans; hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 
om tillgänglig lärmiljö med fokus på neuropsykiatriska svå
righeter; hos Abilia om kognitiva hjälpmedel och slutligen 
hos Myndigheten för delaktighet, MFD om att minska det 
digitala utanförskapet. Vi blev även inbjudna till Svenska 
kyrkans diskussion kring värdegrunds och rättighets
frågor för personer med funktionsnedsättning. Läs hela 
rapporten från Almedalen här: https://autismasperger.
wordpress.com/2019/07/11/autismochaspergerforbun
detialmedalen2019/

RAPPORTER
Respekt för rättigheter – Rapport om hur Sverige 
lever upp till konventionen om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning 2019
Under året har Autism och Aspergerförbundet aktivt del
tagit i framtagande av en parallellrapport om hur Sverige 
efterlever Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Arbetet har samordnats av Funktionsrätt Sverige och 
83 organisationer står bakom rapporten.

Rapporten lanserades på ett välbesökt seminarium i 
Riksdagen på funktionshinderdagen den 3 december. Där
efter följde ett seminarium med politiker. Se seminariet 
här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUe0F2kuS
ehv46nQm6tKMpvGfBQdWpq96

Ladda ner rapporten här: https://funktionsratt.se/wp
content/uploads/2019/12/Funktionsra%CC%88ttSve
rige_Rapport.pdf

I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen finns mer att 
läsa om vårt intressepolitiska arbete och effekten av det.  

I bilaga 1 finns information om vår samverkan med och 
representation hos myndigheter, organisationer och 
projekt.

Informationsspridning  
och opinionsbildning
KON FERENSER
I början av året hölls två skolkonferenser under rubriken 
Lyft elever med autism i Göteborg respektive Borlänge.

Vi hade planerat för en konferens om hälso och sjuk
vård under hösten som vi blev tvungna att ställa in på 
grund av för dåligt deltagande.

MEDLEMSTI DN I NG
Ögonblick (från och med nr 1 2020 Tidningen Autism) 
kom ut med totalt fyra nummer, två på våren och två på 
hösten. Tidningen har ambitionen att genom reportage 
och artiklar spegla frågor som är aktuella för olika med
lemsgrupper. Prenumeration på tidningen har kostat 
350 kronor.

I N FORMATIONSMATERIAL
Broschyren Autism – vad är det? uppdaterades.  

FI LM
Autism och Aspergerförbundet producerade under året 
en animerad barnfilm där huvudkaraktären, Mik, har 
autism. Det sägs inte i filmen att Mik har autism men vi 
ser flera typiska kännetecken hos honom. Det är i slutän
den Miks detaljsinne som räddar gängets trädkoja när den 
ska rivas. Filmen är tänkt att på ett avdramatiserat sätt ge 
igenkänning och underlag för att prata om autism. Fil
men och en kompletterande text som kan användas för att 
prata om autism kommer under våren publiceras på för
bundets webbplats.
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WEBBPLATS
Under året har förbundets webbplats www.autism.se med 
undersidor haft drygt 679 000 sidvisningar, vilket är en 
minskning från förra året med 150 000 sidvisningar.

WEBBUTI K
Försäljning av böcker och informationsmaterial har 
huvudsakligen skett via webbutiken på förbundets webb
plats, butik.autism.se.

BLOGG
På bloggen har det bland annat publicerats inlägg om 
LSS, skola och om förbundets medverkan i Almedalen.

WEBBUTBI LDN I NGEN E-AUTISM
Autism och Aspergerförbundets webbkurs eautism hade 
fram till sommaren 2019 kommit upp i mer än 45 000 
registrerade användare. Tyvärr fick kursen sedan tek
niska problem i flera steg. Att försöka reparera och upp
datera befintlig version visade sig inte räcka och ett mer 
omfattande arbete med att göra om eautism från grunden 
inleddes under hösten. Den helt nya förbättrade versionen 
av eautism har premiär våren 2020 och blir användarvän
ligare och tekniskt mer hållbar. 

KOMMU N I KATIONSPARTN ER
I syfte att bli en ännu starkare röst i samhällsdebatten 
inleddes under 2019 ett samarbete med kommunikations
byrån Westander. Genom att lokalanpassa pressmedde
landen och debattartiklar ökade vi antalet publiceringar 
i media med 38 procent i jämförelse med tidigare år. 

Den första aktiviteten vi gjorde tillsammans med 
 Westanders utgick från Autism och Aspergerförbundets 
medlemsenkät om utredning och åtgärder i sjukvården för 
personer med autism. Enkäten visade att endast 17 pro
cent av flickorna med autism får sin diagnos före fem års 
ålder, medan motsvarande siffra för pojkar är 32 procent. 
Vi skrev en debattartikel och ett pressmeddelande på detta 
tema som resulterade i över 140 publiceringar runtom i 
landet.

VI LKA ÄR VI, VAD GÖR VI OCH VAD VI LL VI?
Under 2019 tog Autism och Aspergerförbundet fram en 
vision och verksamhetsplattform som beskriver vilka vi 
som organisation är, vad vi gör och vad vi vill. Plattformen 
ger alla i organisationen ett praktiskt stöd i kommunika
tionen med medlemmar, potentiella medlemmar, besluts
fattare, media och andra målgrupper. Arbetet genomför
des tillsammans med kommunikationsbyrån Westander. 
En kommunikationsplan med utgångspunkt i plattformen 
påbörjades under 2019.

GRATISFÖRELÄSN I NGAR FÖR VI KTIGA 
BESLUTSFATTARE
I syfte att stärka kunskapen om autism hos viktiga myn
digheter och aktörer (Akutvård/vårdcentraler, Arbets
förmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, LSS/
biståndshandläggare, Polisen, psykiatrin och socialsekre
terare) gav förbundet under 2019 i uppdrag till Utbild
ningscenter Autism att genomföra ett antal gratisföre
läsningar på tio orter runt om i landet. 17 föreläsningar 
genomfördes med totalt 900 deltagare. Utvärderingarna 
var mycket positiva. De mest representerade grupperna 
var Arbetsförmedlingen, LSS/biståndshandläggare, Kri
minalvården och Polisen.

SKAPA STÄRKT FÖRTROEN DE FÖR POLISEN
Under året påbörjade förbundet ett arbete med polismyn
digheten i syfte att stärka förtroendet för polisväsendet för 
personer med funktionsnedsättning. Arbetet har kretsat 
kring att ringa in behov, mål och målgrupper för att bland 
annat producera informationsmaterial för personer med  
funktionsnedsättningar.  

VASALOPPSMÄSSAN
I ett samarbete mellan förbundet och Autism och Asper
gerföreningen i Dalarna deltog vi med en monter på Vasa
loppsmässan i Mora. Montern, som var bemannad med en 
till fyra personer under 198 timmar, lockade många besö
kare. Deltagare vid en daglig verksamhet i Mora, inklusive 
handledare, hjälpte till i mässmontern vid ett par tillfällen. 
Montern möttes av positiva och ibland överraskade kom
mentarer. Det fanns ett bildspel som rullade hela dagarna. 
Hanna Danmo deltog som representant för förbundet.

FÖRELÄSN I NGAR FÖR EXTERNA AKTÖRER
Mats Jansson har föreläst om autism: 

 •  för lärare och personal på folkhögskola
 •  för personal i gruppbostäder och dagliga verksamhe

ter (vår och höst)
 •  i samband med polisens regeringsuppdrag psykisk 

ohälsa
 •  för personal på seniorboende
 •  på logopeddagen Uppsala Universitet
 •  för personal i elevboenden
 •  för personalutbildningsgrupp från Kina
 •  för receptionspersonal inom polisen
 •  för personal på HVBhem

Om autism och kompetens i LSS:
 •  för personal och chefer LSSverksamheter

Mats Jansson har även deltagit i bland annat följande 
panelsamtal:

 •  om funktionsnedsättning och arbetsmarknad på 
Misas inspirationsdag
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 •  om funktionsnedsättning och fattigdom på Mänsk
liga rättighetsdagarna

Agneta Söder har föreläst
 •  om Autism och Aspergerförbundets skolenkät och 

situationen för barn med autism i skolan 
 •  för Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala
 •  om Autism och Aspergerförbundet och om stöd 

till barn med autism i Sverige för representanter för 
terapeuter från Nederländerna

Förbundsordförande Ulla Adolfsson har deltagit i följande:
 •  panelsamtal på Intradagarna
 •  hållit tal samt var samtalsledare för ett politikersam

tal på den internationella funktionshinderdagen den 3 
december i Göteborg

 •  debatt på Kulturhuset, Stadsteatern på Världsautism
dagen den 2 april

Ulla Adolfsson och Kerstin Andersson föreläste om Autism 
och Aspergerförbundets enkät om hälsa och vård på kon
ferensen Fokus på autism i april.

Maria Sivall har föreläst för beslutsfattare och handläg
gare i landets kommuner om LSSutredningen.

Hanna Danmo har föreläst 
 •  om sin skoltid före och efter autismdiagnosen på för

bundets skolkonferenser i Göteborg och Borlänge
 •  om sitt liv med autism hos brukarkollektivet JAG i 

Uppsala
 •  om sitt liv med autism för Synskadades Riksförbund

I NTERNA FÖRELÄSN I NGAR 
Personal på kansliet har även föreläst för våra distrikt. 

Maria Sivall har föreläst för bland annat distrikt 
Dalarna om LSS och på LSSombudsträff. 

Agneta Söder har hållit en föreläsning för distrikt 
Värmland om skolsituationen för elever med autism och 
om resultatet av vår skolenkät.

Hanna Danmo har föreläst om sitt liv med autism hos 
distriktsföreningen i Östersund på Världsautismdagen.

I bilaga 2 finns en förteckning över bokbord vi haft under 
året.

Samarbeten
I  SVERIGE
Inom Funktionsrätt Sverige samarbetar vi med flera andra 
medlemsorganisationer. Med FUB (För barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning) samarbetar vi i gemen
samma frågor, bland annat i skolfrågor. I skolfrågor sam
arbetar vi även med bland annat Riksförbundet Attention, 
DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och 
barn med språkstörning) samt Synskadades Riksförbund. 

Med Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar vi fram
förallt lokalt men även centralt.

Vi är medlemmar i SSR Konsumentråd och genom 
det engagerade i Svenska institutet för standarder, SIS’, 
standardiseringsarbete med att ta fram bildsymboler för 
offentliga miljöer. 

I NTERNATION ELLT
Vi har under året hållit kontakt med europeiska och andra 
organisationer genom utbyte av tidskrifter och informa
tionsmaterial, deltagande i varandras konferenser med mera.

Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsorganisa

tionen International Association Autism Europe, IAAE. 
IAAE höll en konferens i Nice i september med temat 
En ny dynamik för förändring och inkludering. Konferen
sen samlade över tvåtusen deltagare från åttio olika länder. 
Representanter från förbundets styrelse och kansli deltog 
i konferensen. 

Ett nordiskt möte, där Autism och Aspegerförbundet 
var värdar, hölls i Göteborg i november. Förutom erfaren
hetsutbyte och studiebesök på Gillbergcentrum och För
eningen Betania enades länderna om ett uttalande om 
kommunikation att publiceras på ländernas hemsidor. 
Deltog gjorde representanter från autismföreningarna i de 
nordiska samt baltiska länderna. 

Vi är en av 22 medlemsorganisationer i MyRight, en 
förening för internationellt bistånd inom funktionshin
derområdet, vars största finansiär är SIDA, Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete. Medlemskapet gör 
det möjligt för oss att driva internationella biståndspro
jekt, där vi endast behöver stå för en mindre del av kost
naderna. Förbundet driver genom MyRight ett pro



jekt i Nepal tillsammans med vår partnerorganisation 
AutismCare Nepal Society. För en närmare beskrivning 
av aktiviteterna under 2019 hänvisas till sidan 19 i den här 
verksamhetsberättelsen.  

POSTKODLOTTERI ET
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotte
rier. Postkodlotteriets vision är att världen behöver starka 
civilsamhällen. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet 
genererat mer än 11 miljarder kronor till ideella organi
sationer. Förbundet blev under 2018 godkända som för
månstagare till Svenska Postkodlotteriet.  Förbundet fick 
under 2019 5 mkr tack vare alla som köpt lotter.  Med
len, avsedda som ett basstöd, har använts till tre områden: 
informations och kunskapsspridning, förbundets priorite
rade områden och föreningsutveckling. 

Tillsammans med Min Stora Dag beviljades vi även ett 
projektbidrag från Postkodlotteriet, Hela spektrat, se 
vidare under projekt.   

MI N STORA DAG
Min Stora Dag har via förbundet erbjudit våra medlem
mar dagspaket, vilket inkluderar entré, mat och hotell
övernattningar för en familj på en nöjespark som exem
pelvis Liseberg, Kolmårdens djurpark och Gröna Lund. 

Autism och Aspergerförbundet har på uppdrag av Min 
Stora Dag bidragit i framtagandet av kortfilmer för förbe
redelser inför evenemang för barn med kognitiva svårig
heter (tågresa, hotell och restaurangbesök).

U N I K FÖRSÄKRI NG
Förbundet har ett samarbetsavtal med UNIK  Försäkring 
och är därmed en av flera anslutna organisationer som 
genom UNIK erbjuder sina medlemmar förmånliga försäk
ringar för hem, bil, båt med mera. UNIK har också en spe
cifik produkt för gruppbostad, HemExtra, som bland annat 
omfattar juristhjälp för den försäkringstagare som behöver 
hjälp med att överklaga ett ärende rörande LSSinsats. If är 
försäkringsgivare för UNIK som administreras av FUB. 

Sociala medier/kommunikation
FACEBOOK
Förbundet hade under 2019 fyra slutna Facebookgrup
per, en för skolfrågor med drygt 5 000 medlemmar, en för 
distriktens LSSombud med 47 medlemmar, en för skol
ombuden med 34 medlemmar och en idéutbytesgrupp för 
kansli och förtroendevalda från distrikten inom förbun
det med runt 100 medlemmar. Den officiella gillasidan 
på Facebook är ett forum för information om förbundets 
aktiviteter och nyheter på autismområdet. Engagemanget 
på sidan har det senaste året ökat kraftigt och vi har fått 
drygt 60 nya följare i veckan. I slutet av 2019 hade vår 
officiella gillasida drygt 28 000 följare. 

TWITTER
Autism och Aspergerförbundet har ett Twitterkonto med 
omkring 1 300 följare. På kontot skriver vi om förbundets 
arbete och andra nyheter som kan vara av intresse för våra 
följare. 

I NSTAGRAM
Autism och Aspergerförbundet har ett Instagramkonto 
som vid årsskiftet hade omkring 1 100 följare. På kon
tot visar vi bilder av vad förbundet gör i form av samråd, 

 aktiviteter, resor och vad som händer på förbundskansliet 
i Stockholm.
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Westanders föreläser på förbundsrådet.
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Organisation
STYRELSE
Enligt förbundets stadgar består styrelsen av nio ordinarie 
ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är från och 
med riksmötet 2018 två år för samtliga styrelseledamöter 
och suppleanter.  

Valda till och med riksmötet 2020:
Ordförande:  Ulla Adolfsson, Göteborg  
Vice ordförande:  Pia Johansson, Säter  
Andre v ordförande:  Christer Nygren, Västerås  
Övriga ledamöter: Maria Sandberg, Umeå  
   Magnus Agestav, Västerås  
   Catarina Lund Särström, Mora 
   Oli Stephensen, Lund  
   Susanna Danielsson, Jönköping (avgick 
   den 31 oktober) 
   Maria Grimståhl, Forsheda 

Suppleanter: Anna Paulsen, Östergötland 
   Eva Zryd, Kalmar
   Ronny Nilsson, Falkenberg  
Revisorer:
Ordinarie:  Malin Nilsson, 
   BDO Mälardalen AB (aukt) 
   Mats Lundgren, Katrineholm  
   (förtroendevald)  
Suppleanter:  BDO Mälardalen AB   
   Leif Tallskog, Uppsala
   (förtroendevald)  

Valberedning: Lena Pettersson, Vålberg  
   (sammankallande)  
   Marie Perman, Östersund  
   Take Aanstoot, Linköping 
   Mona Holmquist Olander,  
   Kristianstad 

Ombud till Funktionsrätt Sveriges årsmöte och ordförande
konferenser:  
   Ulla Adolfsson, Göteborg 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda samman
träden varav två tvådagars möten.

Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av Ulla 
Adolfsson, Pia Johansson, Christer Nygren och Maria 
Grimståhl. AU har haft ett tiotal sammanträden under 
året samt ett strategimöte tillsammans med styrelsen för 
Utbildningscenter Autism.

 
Hedersledamöter
Gunilla Bergström, Gunilla Wigren Dahlin, Gunilla 
Gerland, Christopher Gillberg, Berit Lagerheim, Lena 
Rydenstam, SvenOlof Johansson, Lena Nylander och 
Eva NordinOlson är, tack vare förtjänstfulla insatser, 
 förbundets hedersledamöter.

DISTRI KTEN
Våra 24 distrikt är självständiga och gör sina egna verk
samhetsberättelser. De arbetar liksom Autism och Asper
gerförbundet samhällspåverkande företrädesvis gente
mot sina kommuner och landsting. Förutom att sitta med 
i samråd och projektgrupper bedriver de ibland studie
cirklar och utbildningar, har föräldragrupper, träffgrupper 
för vuxna med autism/Aspergers syndrom, håller konfe
renser och studiedagar, gör studieresor samt ordnar läger 
och familjearrangemang av olika slag.

Distrikten är grundorganisationen, där medlemmarna 
finns. Genom distrikten är medlemmarna indirekt 
anslutna till förbundet. Varje distrikt fastställer själv sin 
medlemsavgift. 

Lokalföreningar 
Det fanns under 2019  åtta lokalföreningar inom för

bundet. Skåne hade tre lokalföreningar (Lund, Malmö och 
Helsingborg), Västra Götaland Distrikt Söder en (Borås), 
Västernorrland en (Härnösand) och Västmanland hade en 
lokalförening (Hammaren), Halland hade två lokalfören
ingar (Falkenberg/Hylte och Varberg/Kungsbacka). 

Den 31 december 2019 hade förbundet 18 784  med
lemmar, en ökning med nära 500 jämfört med året innan. 
Nedan ses fördelningen per distrikt med 2018 års siffror 
till höger som jämförelse.

Vid årsslutet hade medlemstidningen drygt 280 prenu
meranter.

Medlemmar 
Distrikt  2019 2018
Blekinge 342 300
Dalarna  825        812
Gotland 106  111
Gävleborg 343 298
Halland 334     321
Jämtlands län 282 299
Jönköpings län              508    512
Kalmar län 342 331
Kronobergs län             338 319
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Norrbotten 264 282
Skåne 2 193 2 180
Stockholms län          4 251 4 128 
Södermanland 411 417
Uppsala län 822 702
VG Fyrbodal 356 335
VG Göteborg 1 687 1 703
VG Skaraborg 537 558
VG Söder 360 353
Värmland 662 649
Västerbotten 524 495
Västernorrland             251 257
Västmanland 970 974
Örebro län 663 648
Östergötland 1 413 1 327
Total 18 784   18 311

PERSONAL
Kansliet är styrelsens verkställande organ. Under 2019 har 
följande personer varit anställda på kansliet:

Nicklas Mårtensson var till och med januari 2019 för
bundssekreterare och verksamhetsansvarig på kansliet. 
Nicklas sade upp sig i slutet av 2018 och avslutade sin 
tjänstgöring den 31/1 2019. 

Gunilla Sundblad är från och med september förbunds
sekreterare och verksamhetsansvarig på kansliet. Hon 
leder arbetet på kansliet och har övergripande ansvar för 
utveckling och uppföljning av verksamheten. Dessutom 
arbetar hon med styrelsen, projekt och förbundets utåtrik
tade arbete.

Hanna Danmo är skribent på medlemstidningen, förelä
ser om sitt liv med autism och företräder förbundet i olika 
sammanhang.

Sofie Ekholm är kommunikatör och arbetar främst 
med kommunikation via förbundets hemsida och sociala 
medier samt produktion av informationsmaterial.

Joanna Jansson ansvarar för medlemsregistret samt för
säljning av informationsmaterial. Hon håller också i de 
praktiska arrangemangen kring möten och konferenser.

Mats Jansson är redaktör och sakkunnig. Han arbe
tar med medlemstidningen, webbkursen eautism, deltar 
i samråd, projekt och samarbeten och föreläser för olika 
målgrupper.

Maria Sivall är förbundsjurist. Hon bevakar och infor
merar om lagstiftningen och andra funktionsrättsfrågor 

som rör förbundets målgrupp. Hon arbetar med intresse
politiskt påverkansarbete med fokus på utvecklingen och 
tillämpningen av lagar, regler och praxis. 

Carina Pettersson är ekonomiansvarig för såväl Autism 
och Aspergerförbundet, Stiftelsen Autism som Utbild
ningscenter Autism. Hon ansvarar också bland annat för 
arbetet med att söka bidrag från fonder och statliga organ 
och administrerar förbundets Nepalprojekt. Carina tjänst
gjorde som tillförordnad kanslichef under perioden febru
ari till augusti.

Agneta Söder är intressepolitisk utredare och arbe
tar främst inom områdena barn/unga, skola/utbildning, 
hälso och sjukvård och kognitiv tillgänglighet. 

Christina Teuchler arbetar med fotografering, bildbe
handling, illustration och viss layout av informationsma
terial.

Kerstin Andersson var ombudsman med ansvar främst 
för frågor om LSS och Socialförsäkringsbalken. Kerstin 
avslutade sin tjänstgöring i juni.

STI FTELSEN AUTISM
Stiftelsen Autism verkar för sitt ändamål genom att ge 
bidrag till projekt och verksamheter som främjar goda lev
nadsvillkor för personer med autism i alla åldrar. Stiftelsen 
prioriterar projekt som kan inspirera och bli goda förebil
der för andra verksamheter. Det är Autism och Asperger
förbundets styrelse som utser styrelseledamöter och supp
leanter till stiftelsen. Styrelsen bestod under 2019 av Anne 
Lönnermark (ordförande), Christer Nygren (vice ordfö
rande) och Maria Ljungberg. Clara Witthoff var suppleant. 

Stiftelsen Autism avger en egen årsredovisning.

UTBI LDN I NGSCENTER AUTISM AB
Utbildningscenter Autism AB är ett helägt dotterbolag till 
Autism och Aspergerförbundet. Bolaget drivs utan vinst
intresse. Grunden i verksamheten är de teoretisk/praktiska 
veckolånga utbildningarna om Ett pedagogiskt arbetssätt 
på Bergskog kursgård i Sunne i Värmland. Utbildnings
center Autism ger även andra kurser och föreläsningar, 
däribland uppdragsutbildningar. Styrelsen bestod under 
2019 av SvenOlof Dahlgren, ordförande, samt ledamö
terna Eva NordinOlson, Birgitta Olofsson, Lena Petters
son och Nicklas Mårtensson. Suppleant var Leif Ekström.

Bolaget avger en egen årsredovisning. 



En glad deltagare på kursveckan för familjer som genomfördes i Sunne 
i augusti med finansiellt stöd från Folkhälsomyndigheten.
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Grupparbeten på förbundsrådet.
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Interna möten och grupper
RI KS-  OCH REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Årets riks och representantskapsmöte hölls den 2728 
april på hotell Scandic Klara Hotell i Stockholm. Mötes
ordförande på riksmötet var Bengt Eliasson, riksdags
ledamot och Liberalernas talesman i funktionsrättsfrågor. 
Han höll även en kort presentation om aktuella funktions
rättsfrågor och LSS. Vidare hälsades Gunilla Sundblad, 
vår nya förbundssekreterare, välkommen.

Therese Waldenborg, arbetsterapeut och utbildare på 
Utbildningscenter Autism, höll en uppskattad föreläsning, 
Att möjliggöra meningsfullhet. Vi påbörjade en diskussion 
om hur vi går vidare med hälso och sjukvårdsenkäten. 
Det fanns även tid för erfarenhetsutbyte samt information 
från kansliet. Nicklas Mårtensson, förbundets förre för
bundssekreterare, avtackades på lördagskvällen.

Riksmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhets
berättelse, årsredovisning och budget. 

Ronny Nilsson, Falkenberg, valdes till styrelsesupple
ant (fyllnadsval).

FÖRBU N DSRÅD
2019 års förbundsråd ägde rum i Stockholm den 2122 
september på hotell Scandic Alvik. Sebastian Stjern och 
Cecilia Gomez från kommunikationsbyrån Westander höll 
en presentation om arbetet med att ta fram en vision och 
verksamhetsplattform för förbundet med syfte att stärka 
vår organisation och gemenskap.  Susanna Danielsson 
höll en föreläsning om autism i den nya diagnosmanualen 
DSM 5. Förbundssekreterare Gunilla Sundblad föreläste 
om god man och förvaltare. Det fanns även gott om tid för 
erfarenhetsutbyte mellan distrikten. 
  
SKOLOMBU DSTRÄFF 
Den 1617 november hölls en skolombudsträff i Stock
holm där 26 ombud deltog tillsammans med representan
ter från styrelse och kansli. Huvudfokus var gymnasiesko
lan och vi hade besök från Fridegårdsgymnasiet i Håbo 
som berättade om sitt arbete med elever med autism. 
Träffen innehöll även erfarenhetsutbyte och hur situa
tionen för elever med autism ser ut, praktiska tips om det 
lokala intressepolitiska arbetet och råd till anhöriga.  

TRÄFF MED VUXNA MED AUTISM 
Den 1617 november bjöds en grupp vuxna förtroende
valda med autismdiagnos in till en träff som uppföljning 
på en träff som hölls på hösten 2018. Dessa träffar utmyn
nade i ett brev till förbundsstyrelsen där gruppen öns
kade sig förutsättningar för ett mer permanent samarbete 
för att driva frågor utifrån ett vuxenperspektiv. Förbunds
styrelsen beslutade vid sitt möte i december att tillsätta en 
arbetsgrupp som ska lämna förslag på hur detta önskemål 
kan mötas.  

NÄTVERK
Skolombud
Skolombuden är på olika sätt aktiva inom det distrikt/län 
där de bor. De håller sig orienterade om hur skolsituatio
nen ser ut för elever med autism i det egna distriktet. De 
rapporterar till sina distriktsstyrelser i frågor som rör sko
lan och är även en länk mellan distrikten och förbundet 
i utbildnings och skolfrågor. Skolombuden har också en 
egen Facebookgrupp där kommunikation och informa
tionsutbyte sker.

LSSombud
Det finns också ett nätverk för LSSfrågor. LSSombuden 
bevakar och håller sig orienterade om hur tillämpningen 
av LSS ser ut i det egna distriktet. LSSombuden rap
porterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör 
LSS och är även en länk mellan distrikten och förbundet i 
denna fråga. LSSombuden har också en egen Facebook
grupp där kommunikation och informationsutbyte sker.

Förbundet anordnar nationella träffar för ombuden 
vartannat år växelvis för de bägge nätverken.

FACKRÅD
Autism och Aspergerförbundet har ett fackråd med totalt 
28 ledamöter.  De kan ge expertrådgivning och fungera 
som bollplank. Hos dem kan vi även förankra aktuella frå
gor. I fackrådet ingår läkare, psykologer, lärare, logopeder 
och arbetsterapeuter.  På vår webbplats under fliken Om 
oss, Fackråd kan man läsa vilka som ingår i fackrådet.



Lägerverksamhet
FAMI L JELÄGER
Förbundet genomförde sina traditionella läger för famil
jer med barn och ungdomar med autism och Aspergers 
syndrom under tre sommarveckor. Lägren ägde rum på 
Falsterbo kursgård i Skåne. Totalt deltog runt 180 per
soner från 50 familjer. Lägren var uppdelade efter ålder 
och utvecklingsnivå hos barnen och ungdomarna.  Lägren 
finansierades med deltagaravgifter samt generösa bidrag 
från flera fonder. Under lägerveckorna anställde vi per
sonal som ordnade utflykter och höll i aktiviteter. Popu
lära inslag var bland annat dressincykling, besök av terapi
hundar och besök på fågelstation. Inomhusbassängen som 
finns på kursgården utnyttjades flitigt. Loes Vollenbroek 
är förbundets lägerkoordinator.

NORRLÄGRET
Autism och Aspergerföreningarna i Västerbotten, Väster
norrland och Norrbotten genomförde, med stöd av för
bundet, Norrlägret under fem dagar i början av augusti 
på Dalkarlså folkhögskola utanför Umeå. Lägret samlade 
28 deltagare. Deltagare var vuxna med autism/Aspergers 
syndrom som inbjudits att ta med sig en må braperson, 
till exempel ett syskon, en förälder eller en kontaktper
son. Bland de många aktiviteterna fanns akvarellmålning, 
musikutövning, yoga, tipsrunda, femkamp, teater, utflykt 

och diskussionsgrupper. Målsättningen med samtliga akti
viteter var att våga vara med i grupper utan tvång.

FOLKHÄLSOMYN DIGH ETEN, I NTERNAT
Förbundet anordnade i augusti en veckas internat för 
familjer där någon familjemedlem har autism och där 
familjen lever under stor press. Målet med internatet var 
att ta fram en ”verktygslåda” som skulle underlätta livet 
för familjerna på hemmaplan och förebygga den psykiska 
hälsan. Planen är att verktygslådan även ska komma andra 
familjer, som befinner sig i snarlik situation, till del. 

Internatet genomfördes via förbundets utbildningsbo
lag, Utbildningscenter Autism. Under veckan var ett team 
på två utbildningsledare, en samordnare och två fritidsle
dare på plats. 

Föräldrarnas dagar blandades med föreläsningar inom 
autismområdet, praktiskt arbete, samvaro och gruppdis
kussioner samt tid att umgås hela familjen.  Barnen med 
autism och deras syskon hade under dagtid möjlighet att 
delta i verksamhet som hölls av två fritidsledare. Famil
jerna bodde i välutrustade campingstugor och de åt både 
frukost och lunch på campingens restaurang.

Internatet finansierades med Folkhälsomyndighetens 
verksamhetsbidrag för främjande och förebyggande arbete 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Insamling
Förbundets insamlingsverksamhet bedrevs under året 
framför allt genom Svenska Postkodlotteriet, Facebook
insamlingar, 90konto och Swedbank Humanfond. Vi 
bedriver även viss insamling via Swish och Folkspel. 

Förbundet är medlemmar i Giva Sverige. Giva Sve
rige är en branschorganisation som arbetar för tryggt 
givande. Vi följer deras kvalitetskod och upprättar varje år 
en effekt rapport.

SWEDBAN K HUMAN FON D
Autism och Aspergerförbundet är anslutet till Swed
bank Humanfond, en aktiefond som huvudsakligen place
rar i svenska aktier och som följer omfattande hållbarhets
kriterier. Två procent av fondens förmögenhet går varje år 

till anslutna organisationer. Fonden är avgiftsfri.
Utdelningen till förbundet för 2019 uppgick till 238 tkr. 

I slutet av året var det drygt 160 sparare som valt att 
stödja vårt förbund.

90-KONTO
Autism och Aspergerförbundet är innehavare av 
90konto. Syftet är att samla in pengar till förbundets 
arbete med informationsspridning. I och med att vi har 
90konto kontrolleras hela vår verksamhet av Svensk 
Insamlingskontroll. De insamlade medlen uppgick 
under 2019 till 193 tkr. Förbundets 90kontonummer är 
pg 90 01 579 och bg 9001579 samt swish 123 900 15 79.

18  Autism- och Aspergerförbundet
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FOLKSPEL
Autism och Aspergerförbundet är medlemmar i Folkspel, 
en ideell förening, som administrerar bland annat Bingo
lotto. Autism och Aspergerförbundet samt dess distrikt 
får därigenom möjlighet att sälja bland annat prenumera
tioner på Bingolotter och ta del av överskottet. 

TARGET AI D
Förbundet har ingått ett avtal med Target Aid, en insam
lingsplattform där man kan välja ett specifikt projekt att 
skänka pengar till i stället för att skänka till en organisa
tion.   

PLACERI NGSPOLICY
Förbundets policy för förvaltning av förbundets place
ringsbara medel anger att 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 instru
ment 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.

BI DRAG
Autism och Aspergerförbundet har under 2019 tacksamt 
tagit emot bidrag och gåvor från följande bidragsgivare:

 •  Socialstyrelsen
 •  Svenska Postkodlotteriet
 •  Allmänna Arvsfonden
 •  Folkhälsomyndigheten
 •  Ingeborg och Hans Colbergs samt Helen Marciapie

dis Stiftelse 
 •  Åke Wibergs stiftelse 
 •  Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 •  Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 
 •  Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftel

sen S:t Erik 
 •  Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond
 •  Stiftelsen Solstickan
 •  Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias Fond
 •  Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
 •  Prins Carl Gustafs Stiftelse
 •  Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
 •  Nordens Välfärdscenters stödordning
 •  SKARådet

Vi vill även tacka alla de privatpersoner, företag och orga
nisationer som genom gåvor skänkt pengar till förbundet.

Projekt, där vi är projektägare
N EPAL –  TI DIGA I NSATSER TI LL BARN MED 
AUTISM OCH STÖD TI LL ORGAN ISATIONS-
U PPBYGGNAD  
Projektet genomförs tillsammans med förbundets part
nerorganisation AutismCare Nepal Society (ACNS) och 
MyRight. Projektets övergripande mål är att förbättra 
möjligheterna till utbildning och social trygghet för per
soner med autism i Nepal. Projektet har som delmål 
att stärka ACNS som organisation, ge läkare ökad kun
skap när det gäller bland annat tidig diagnostik, att öka 
den specialpedagogiska kompetensen hos lärare samt att 
påverka myndigheterna i Nepal när det gäller att förbättra 
förhållandena för personer med autism i landet. Under 
året har ACNS fortsatt arbetet med att sprida sin kun
skap och starta upp liknande verksamheter på andra plat
ser i landet.

Förbundets tidigare ordförande Eva NordinOlson 
gjorde i slutet av året en uppföljningsresa till Nepal. För
utom uppföljning och fortsatt planering av projektet fick 
Eva tillfälle att, tillsammans med representanter från 
ACNS, besöka distriktet Chitwan där ACNS startat upp 
en verksamhet med skola och föräldrautbildning. Eva höll 
där en föreläsning samt en workshop för föräldrar och 
personal. Hon höll även en föreläsning för läkare och psy
kologer från sjukhuset i Chitwan samt deltog på ett möte 
med lokala politiker och representanter för myndigheter. 

Projektet pågår till och med 2021 med ett förläng
ningsår 2022. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att 
ansöka till ytterligare en projektperiod från 2023.

Projektledare för ACNS: Laxmi Karki
Ansvarig inom förbundet: Carina Pettersson, Eva Nordin

Olson
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Projekt, där vi är samarbetspartner
H ELA SPEKTRAT
Tillsammans med Min Stora Dag erhöll förbundet i 
mars ett projektbidrag genom Svenska  Postkodlotteriets 
special projektfond. Syftet med projektet är att utveckla 
specialanpassade läger för barn med autism och deras 
familjer samt att anordna seminarier med fokus på aktu
ella rön och insikter för att skapa en bättre förståelse och 
kunskap om livssituationen för barn med autism. 

Under hösten 2019 planerades för det första seminariet 
som ska handla om fritid för barn med autism och som 
hålls i Stockholm i februari 2020.

Projektet ska pågå till och med 2023.

BEGRIPLIG TEXT OCH INFORMATION FÖR ALLA 
Projektet Begriplig text har haft som mål att förbättra till
gången till text och information genom att undersöka vad 
det är som gör texter lätta eller svåra att läsa och förstå för 
personer med olika lässvårigheter. 

I juni hölls ett slutseminarium (länk: https://www.
begripligtext.se/franslutseminariet). Projektet förlängdes 
därefter över hösten 2019 då det fanns möjlighet att för
fina de 19 råd om begripligare texter som är ett av resulta
ten från projektet.

Projektorganisationer: Dyslexiförbundet (huvudprojektledare 
Ester Hedberg), Autism och Aspergerförbundet, Afasiförbundet 
och FUB samt i samverkan med Myndigheten för tillgängliga 
medier och Språkrådet. 

DIGI KOG -  KOGN ITIVT TI LLGÄNGLIGA 
 DIGITALA TJÄNSTER OCH PRODU KTER 
Projektet DigiKog ska utveckla metoder för att imple
mentera den nya ISOstandarden ISO 218011: Cognitive 
Accessibility – Part 1: General Guidelines. 
En viktig del i projektet är att sprida kunskap om stan
darden, bland annat genom utbildningar, workshops 
och genom filmer som beskriver samtliga krav. Projek
tet vänder sig främst till personer med funktionsnedsätt
ning samt ideella, offentliga och kommersiella aktörer, 
i egenskap av både beställare och leverantörer av varor 
och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska DigiKog 
testa digitala produkter och tjänster och utforma kravställ
ningar. Det arbetet ska ge underlag för att ta fram verktyg 
för att använda standarden.
DigiKogs expertgrupp består av representanter för FUB, 
Afasiförbundet, Dyslexiförbundet, Autism och Asperger
förbundet och Föreningen för kognitivt stöd.
DigiKog finansieras med medel från Arvsfonden och pro

jektägare är Föreningen Begripsam. Projektet pågår från 
mars 2019 till februari 2022. 

VUXENSYSKON 
Projektet, som finansieras av Arvsfonden, är ett anhörig
projekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar 
hos vuxna personer som har syskon med funktionsned
sättning. Målet är att skapa stöd till en grupp, som tidi
gare inte har uppmärksammats, med information, samtals
stöd och checklistor. Bräcke diakoni ska samarbeta med 
Autism och Aspergerförbundet, FUB, RBU i Göteborg 
med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 
Östra Teatern och Studieförbundet Vuxenskolan. Projek
tet pågår under hösten 2017 till och med hösten 2020.

Projektledare: Rakel Lornér 

RÄTTVISAT – MITT DIGITALA KOMMU N I KA-
TIONSPASS
Syftet är att öka barnens och ungdomarnas självkänsla och 
delaktighet genom att alltid ha ett relevant och aktuellt 
kommunikationspass som de kan presentera sig själva med 
på ett modernt och individstärkande sätt. Syftet är också 
att underlätta för dem, kommunikativt och informativt, i 
de kontaktytor där de ingår och som de kommer att ingå 
i. Bräcke diakoni driver projektet och förbundet är med i 
en referensgrupp. Projektet finansieras av Arvsfonden och 
pågår under hösten 2017 till och med hösten 2020. 

Projektledare: Johanna Björnhage

BI LDSYMBOLER FÖR MÅNGA FLER 
Förbundet deltar sedan många år i projekt Bildsymboler 
för många fler som drivs av Svenska institutet för standar
der, SIS. Deltagande i projektet finansieras genom bidrag 
från Standardiseringens Konsument och Arbetstagarråd 
(SKArådet). Projektet syftar till att genom mer enhet
liga och funktionella grafiska symboler göra olika platser i 
samhället mer tillgängliga för alla människor. 

Vår representant är Hanna Danmo

BLAN D KAKOR OCH MOLN
Medborgarskolan har fått beviljat fondmedel från Arvs
fonden som ska gå till ITprojektet ”Bland kakor och 
moln”. Projektet är verksamt i tre år och syftet är att äldre 
personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få 
lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i varda
gen.

Vår representant är Mats Jansson
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Årsredovisning för  
Autism- och Aspergerförbundet
Styrelsen för Autism och Aspergerförbundet avger här
med årsredovisning för räkenskapsåret 
20190101 – 20191231.

FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Autism och Aspergerförbundet är en ideell förening. 
Förbundet bildades 1973. Förbundet har sitt säte i Stock
holm.

Syfte och ändamål
Autism och Aspergerförbundet sprider kunskap om 
autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi 
arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism. För
bundets vision är ett samhälle där alla kan delta, där per
soner med autism möts med respekt och har bra livskvali
tet genom hela livet. 

Hur ändamålet främjats
När det gäller att företräda de intressen som personer med 
autism och deras närstående har i samhället arbetar vi på 
flera olika plan. Vårt arbete innefattar att besvara frågor 
från medlemmar och andra, professionellt verksamma och 
media, informera och skapa kännedom och kunskap om 
autism samt påverkansarbete och opinionsbildning.

Vi sprider information och kunskap genom egna och 
andras konferenser, deltar i nätverk och andra samverkans
forum. Via våra kanaler, vilka är vår medlemstidning, före
läsningar, böcker, skrifter, foldrar, filmer och möten samt 
sociala medier, når vi många medlemmar, anhöriga, per
soner med egen funktionsnedsättning och professionellt 
verksamma. 

Förbundet genomförde under 2019 två skolkonferenser – 
en i Borlänge och en i Göteborg. Syftet var att ge skolper
sonal förståelse och verktyg för en fungerande skolgång för 
barn och elever med autism.

Vi har under året medverkat som samarbetspartner i flera 
projekt. Bland annat fortsätter vi genom MyRight vårt 
engagemang i ett projekt i Nepal som handlar om att till
godose rättigheterna för personer med autism i Nepal.

I förbundets helägda dotterbolag Utbildningscenter 
Autism genomförs utbildningar om autism främst för pro
fessionellt verksamma inom området, men även till när
stående och personer med egen funktionsnedsättning. 
Utbildningscenter Autism fick under året i uppdrag att 
genomföra ett antal gratisföreläsningar över hela landet 
riktade till yrkesgrupper som vi ofta har svårt att nå, till 
exempel Polisen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskas
san. 17 föreläsningar genomfördes på tio orter runt om i 
landet med ett totalt deltagarantal på nära 900 personer. 

Mer om Utbildningscenters verksamhet finns att läsa i 
deras årsredovisning.

Effekt
Under 2019 fortsatte förbundets intressepolitiska arbete 
med tonvikt på  skola, LSS och hälso och sjukvård. Föl
jande är några exempel på vad som uppnåddes under 
2019. Det är förbundets bedömning att de aktiviteter som 
genomförts haft en tydligt positiv inverkan till gagn för 
våra medlemmar och alla med autism.

Debattartiklar 2019
Resultaten från vår medlemsenkät Utredning och åtgärder i 
sjukvården låg till grund för artikeln Flickor får senare diag
nos än pojkar vilken fick stort genomslag både på riks och 
lokalnivå med cirka 140 publiceringar. Den genererade 
också annan mediamedverkan. Under hösten skrev vi även 
en artikel om att Personer med autism är dömda till ett liv i 
fattigdom, direkt riktad till socialförsäkringsminister Arda
lan Shekarabi. Där använde vi bland annat siffror från vår 
LSSenkät.

Två av våra artiklar nådde Dagens samhälles tioitopp 
lista för 2019. Den mest lästa skolartikeln, och nummer 
tre på listan, blev vår artikel Barn med autism och ADHD 
fråntas sin skolgång, där även Riksförbundet Attention var 
undertecknare. På plats nummer 10 kom vår artikel om 
Barn med autism som far illa i tvångsvården. Den artikeln 
delades över 6.000 gånger den första publiceringsveckan. 
Under 2019 fick vi 388 publiceringar mot 2018 års 241 
stycken, en ökning med 38 procent.
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Skola, utbildning
Lagändringen om den så kallade läsaskrivaräknagaran
tin trädde i kraft under året. Vi, tillsammans med en rad 
andra organisationer, har verkat under lång tid för att 
få till stånd förbättringar när det gäller tidigt stöd i sko
lan. Utbildningsministern aviserade under året att man 
förlänger det specialpedagogiska lyftet både i tid och i 
omfattning – fler lärarkategorier får även tillgång till 
 lyftet.

Barn, unga
Socialminister Lena Hallengren presenterade i april ett 
åtgärdspaket för trygga HVBhem (Hem för vård och 
boende) och särskilda ungdomshem. I åtgärderna ingår en 
bred översyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) verk
samhet och uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) att analysera dels socialtjänstens utredningar av 
barn och ungdomsärenden, dels situationen på samtliga 
HVBhem och de särskilda ungdomshem som drivs av 
SiS. Autism och Aspergerförbundet har länge drivit frå
gan om att barn och unga med autism sällan hör hemma 
inom LVU (Lagen om vård av unga) och därmed krav på 
ökad kompetens både när det gäller beslut (Social tjänsten) 
och inom verksamheterna. Tillsammans med  Attention 
uppvaktade förbundet Statskontoret som ska göra en 
översyn av SiS verksamhet.

Familj, anhöriga
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en anhörigstrategi. Ursprungligen skulle inte personer 
med funktionsnedsättning omfattas. Genom vår påverkan 
kommer nu anhörigstrategin också att gälla anhöriga där 
det i familjen finns personer med funktionsnedsättning. 
Vi kommer att bevaka frågan via funktionshinderrådet hos 
Socialstyrelsen.

Barnkonventionen 
Förbundet har aktivt arbetat i dialog med Socialstyrelsen 
i syftet att barnkonventionen ska genomsyra handlägg
ningen av LSSärenden. Förbundet har fört fram de hin
der som finns för uppfyllandet av barnperspektivet enligt 
barnkonventionen. Arbetet mynnade ut i en rapport: 
”Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid till
lämpning av LSS”. När nu Barnkonventionen kodifierats 
i svensk lag kommer förbundet att fortsätta att arbeta för 
att implementeringen sker på ett bra sätt för förbundets 
medlemmar. 

Familjehemsplaceringar
Förbundet har i dialogmöten med Socialstyrelsen bidragit 
med synpunkter samt information om barn med autism i 
familjehemsplaceringar. Syftet är att Socialstyrelsen arbe
tar med att ge socialtjänsten ett kunskapsunderlag och 
en praktisk vägledning för att möjliggöra en strukture
rad och rättssäker bedömning, planering och uppföljning 
av familje hemsplacerade barns umgänge med sina för
äldrar och andra  närstående. Socialstyrelsen har nu sam
manställt kunskapsstödet som heter ”Barn i familjehem – 
umgänge med föräldrar och andra närstående”.

Övrigt
Antalet följare på förbundets officiella gillasida på Face
book, där vi lägger ut aktuell information om förbun
dets arbete, ökade från ca 24 500 till ca 28 000 vilket visar 
att vi når ut med information till många medlemmar 
och andra intresserade. Genom vårt förmånstagarskap i 
Svenska Postkodlotteriet får vi nya möjligheter att synas. 
Ett av Postkodlotteriets Facebookinlägg från förbundets 
medverkan i Postkodlotteriets program Heta stolen under 
hösten genererade närmare två miljoner visningar.

Vårt kansli har haft många kontakter med och svarat 
på frågor från medlemmar och andra. De flesta frågorna 
rör skola, LSS och socialförsäkringen, men frågorna har 
stor spännvidd. Vår uppfattning är att många medlemmar 
och andra genom dessa kontakter fått information som 
de har haft nytta av, till exempel när det gäller olika for
mer av stödinsatser och ersättningar som de har ansökt 
om eller kontakt med skola, bostad med stöd och service 
eller annat. 

Förbundet genomförde under 2019 sina sedvanliga 
sommarläger för familjer med barn och ungdomar med 
autism i Skåne. Förbundet har även stöttat Autism och 
Aspergerföreningarna i Västerbotten, Västernorrland och 
Norrbotten med administration runt Norrlägret som 
anordnades på Dalkarlså folkhögskola utanför Umeå. 
Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda. För 
många av våra medlemmar är anpassade läger den enda 
semester som fungerar för dem.

Kontakten med våra medlemmar sker mestadels genom 
våra 24 distriktsföreningar och åtta lokalföreningar som 
genomför många aktiviteter när det gäller att skapa kon
takt mellan personer med autism, familjer och profes
sionella. Förbundet stöttar föreningarna i detta viktiga 
arbete.  
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Uppföljning och utvärdering
Vi följer upp vårt arbete på flera olika sätt, exempelvis 
genom uppföljning av vilka ämnen som är aktuella i telefon
samtal och mejlfrågor från medlemmar och övriga, antalet 
remissvar, debattartiklar, skrivelser, uppvaktningar och effek
ter av dem liksom antal besökare på våra konferenser och 
utfallet i utvärderingarna. Vidare följer vi upp frågor i fasta 
och tillfälliga samråd och liknande.

Mycket av vårt arbete är långsiktigt och effekten visar sig 
ofta först flera år framåt i tiden och kan vara en följd av 
flera olika aktiviteter. Ofta arbetar vi tillsammans med andra 
aktörer och vi kan inte alltid peka på vad just våra aktivite
ter leder till.

Vi följer upp räckvidden av våra inlägg i sociala medier och 
kartlägger interaktionen med våra följare. 

Medlemmar
Förbundet fortsätter att växa och i slutet av året hade vi 
drygt 18 700 medlemmar, en ökning med 2,5 procent jäm
fört med föregående år. Som medlem får man, förutom 
möjligheten att engagera sig i sitt distrikts aktiviteter och 
påverkansarbete, bland annat tillgång till förbundets med
lemstidning samt möjlighet att teckna förmånliga försäk
ringar via UNIK Försäkring. UNIK Försäkring har en sär
skild hemförsäkring för de som bor i gruppbostad. 

Betydande samarbeten
Autism och Aspergerförbundet är en av 44 medlems
organisationer i Funktionsrätt Sverige. Genom dem arbe
tar vi med funktionshinderfrågor generellt samt bidrar 
med de perspektiv som rör våra medlemsgrupper. Vi 
samarbetar på olika sätt också med andra funktions
rättsorganisationer i gemensamma frågor, till exempel 
FUB, Riksförbundet Attention, Dyslexiförbundet, DHB, 
 Synskadades riksförbund och Afasiförbundet. Vi samar
betar även med professionsförbund till exempel Sveriges 
Arbetsterapeuter och Logopederna.

Vi bedriver projekt bland annat tillsammans med fören
ingen Begripsam, där även Dyslexiförbundet, FUB, Afasi
förbundet, Neuroförbundet och Föreningen för kogni
tivt stöd deltar. I projektet Begriplig text, som avslutades 
under året, medverkade även andra aktörer som Språk
rådet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Autism och Aspergerförbundet blev under 2018 förmåns
tagare till Svenska Postkodlotteriet och fick för första 
gången ta del av deras basstöd under 2019. Förmånstagar
skapet ger oss även möjlighet att ansöka om projektmedel 
ur lotteriets specialprojektfonder. Tillsammans med Min 
Stora Dag blev vi beviljade bidrag till ett fyraårigt pro
jekt, Hela spektrat, som syftar till att skapa en tillgänglig 
och meningsfull fritid för barn med autism genom främst 
specialanpassade läger, men även seminarier, för barn med 
autism och deras föräldrar.

Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsorganisatio
nen International Association Autism Europe, IAAE.  

Insamling
Förbundets insamlingsarbete består till största delen av 
gåvor via Svenska Postkodlotteriet, våra 90konton, Face
bookinsamlingar samt utdelning från Humanfonden. För
bundet är medlemmar i Giva Sverige, en branschorgani
sation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, 
opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill 
öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till 
goda ändamål. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod samt 
upprättar varje år en effektrapport. 

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel under Eget  kapital 
redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra ändamåls
bestämda medel. Insamlade medel Estland/Kroatien, 
Boendestödsboken, Lägerverksamhet, Gåva Asperger 
och Nepal är medel öronmärkta för bestämda ändamål. 
Övriga medel är sådana medel som styrelsen kan besluta 
att använda i den löpande verksamheten, med vissa hänsyn 
tagna till ändamål.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi har under året tagit fram en vision och verksamhets
plattform för förbundet i syfte att tydliggöra vårt uppdrag. 
Syftet är att förstärka förbundets och föreningarnas utåt
riktade arbete. Plattformens övergripande mål är att vi ska 
ha en och samma röst och sträva mot samma mål för att 
än bättre verka för bättre levnadsvillkor för personer med 
autism. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet 
fick förbundet under året för första gången ta del av över
skottet från lotteriet.

Förbundssekreterare Nicklas Mårtensson slutade sin 
anställning den 31 januari. Ekonomiansvarig Carina 



Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018  25  

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBU N DET  ORG.N R.  802008-1348

 Pettersson tjänstgjorde därefter som tillförordnad kansli
chef fram till dess att en ny förbundssekreterare, Gunilla 
Sundblad, tillträdde den 1 september.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inget att notera.

Resultat och ställning
Förbundets verksamhetsintäkter, som under räkenskaps
året uppgick till 16 970 tkr, utgörs främst av olika former 
av gåvor och bidrag samt intäkter från medlemsavgifter 
och försäljning av informationsmaterial. Förbundets egna 
kapital uppgick per den 31 december 2019 till 8 204 tkr, 
varav 1 006 tkr utgörs av ändamålsbestämda medel och 
7 198  tkr utgörs av balanserat kapital. Årets överskott, 
2 562 tkr, föreslås disponeras enligt styrelsens förslag.

Nedanstående tabell visar bland annat resultat och ställ
ning över en femårsperiod.

2019 2018 2017 2016 2015

Summa verksam-
hetsintäkter

16 970 11 384 11 958 14 019 12 629

Resultat före dis-
positioner

2 562 50 763 785 321

Resultat efter dis-
positioner

782 48 734 779 381

Eget kapital 8 204 5 641 5 591 4 828 4 043

Tillgångar 12 700 10 740 10 456 9 795 9 608

Soliditet 64 %  53 % 53 % 49 % 42 %

Antal årsanställda 
på kansliet

7 8 8 8 8

Antal medlemmar 18 784 18 311 17 281 16 230 15 565

Placeringspolicy
Förbundet har antagit en policy för förvaltning av de pla
ceringsbara medlen. Huvuddelen av placeringarna ska ha 
ett mycket lågt risktagande. Maximalt 15 procent kan pla
ceras i aktier. Placeringarna ska göras med högt ställda 
etiska krav. Aktier och aktierelaterade finansiella instru
ment 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. En arbetsgrupp har i uppgift att se 
över placeringspolicyn.

Användning av finansiella instrument
Förbundet har som policy att placera i finansiella 
 placeringar med låg risk. Tillgångarna är huvudsakli
gen placerade på löpande räntekonton i olika banker. 
En  mindre del är placerad i aktier. 

Hållbarhetsupplysningar
Autism och Aspergerförbundet har inte antagit någon for
mell hållbarhetspolicy. När det gäller miljömässigt ansvars
tagande strävar förbundet efter att värna om miljön genom 
att i vår egen verksamhet ha som mål att begränsa negativ 
miljö och klimatmässig påverkan i så stor omfattning som 
möjligt genom att använda lämpliga produkter och tjäns
ter, följa lagar och regler samt ställa krav på våra leverantö
rer. I vardagsarbetet finns rutiner för återvinning av papper 
och förpackningar och för att undvika att skriva ut doku
ment i onödan.  

Grundregeln är att  resor sker med tåg och kollektiv
trafik.

Förbundet är medlemmar i KFO och följer avtalet för 
ideella organisationer mellan KFO och Unionen samt 
Akademikerförbunden. 

Förväntad framtida utveckling
Förbundet fortsätter trenden avseende medlemsökning 
även om den mattats av jämfört med tidigare år. LSS, 
skola, hälso och sjukvård och socialförsäkringen är frå
gor som är viktiga för många av förbundets medlemmar. 
Vi kommer därför även i fortsättningen att inrikta vårt 
fokus på dessa områden. För att få en effektiv koppling 
mellan vad våra medlemmar tycker och vad vi priorite
rar kommer vi fortsätta med våra årliga enkäter som mej
las ut till alla våra medlemmar för att bättre kunna fånga 
deras erfarenheter och åsikter. Vi fortsätter även med våra 
årliga ombudsträffar där vi rustar våra distriktsföreningar 
om hur man kan stötta medlemmarna med arbetet inom 
LSS och skola. Vår kommunikation utåt om vad vi gör har 
intensifierats under de senaste åren och vi kommer fort
sätta att arbeta med det. Genom ökad synlighet i media 
och sociala medier når vi ut till ännu fler med vårt bud
skap vilket vi hoppas ska kunna attrahera fler medlemmar 
och ge bättre möjlighet och legitimitet att kunna företräda 
personer med autism och deras närstående.
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Förvaltning
Förbundets styrelse består av tolv ledamöter, nio ordinarie 
och tre suppleanter. Styrelseledamöterna är personer med 
egen diagnos, anhöriga till personer med autismspektrum
diagnos och professionella. Det finns ett arbetsutskott 
(AU) som består av fyra ledamöter från styrelsen. 

Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger och 
AU har haft ett tiotal sammanträden. Närvaron på styrel
semöten har varit god. Ordföranden arvoderas motsva
rande en tjänst på 60 procent. Arvodet till övriga styrel
seledamöter uppgår till 2 procent av prisbasbeloppet (930 
kr 2019) per möte och övriga styrelseuppdrag alternativt 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Valberedningen består av fyra personer som har en lik
nande sammansättning som styrelsen.

Auktoriserade revisorn Malin Nilsson, BDO Mälar
dalen AB, samt Mats Lundgren, Autism och Asperger
föreningen Södermanland, valdes till revisorer vid 
 riksmötet 2018.

Förbundet har ett kansli med nio personer (sju års
anställda).   

Övrig information
Förbundets 90konton är 90 01 579 (plusgiro), 9001579 
(bankgiro) och 123 900 15 79 (Swish).

Böcker och annat informationsmaterial säljs i vår 
 webbutik www.butik.autism.se. För mer information om 
förbundets verksamhet, se Verksamhetsberättelsen samt 
hemsidan, www.autism.se.

Koncernförhållanden
Autism och Aspergerförbundet äger 100 procent  
av aktierna i Utbildningscenter Autism AB, 
org.nr. 5565585444. Enligt Svensk Insamlingskontrolls 
föreskrifter och Giva Sveriges Styrande riktlinjer behöver 
förbundet inte upprätta någon koncernredovisning. 
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RESU LTATR ÄKN I NG (TKR)
(funktionsindelad)

Not 2019 2018

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 1 783 1 679
Gåvor 3 6 677 371
Bidrag 3 7 166 6 449
Nettoomsättning 1 344 2 840
Övriga intäkter 0 45

Summa verksamhetsintäkter 16 970 11 384

Verksamhetskostnader 4, 5
Ändamålskostnader 10 018 -8 310
Insamlingskostnader 150 -70
Administrationskostnader 4 306 -3 009

Summa verksamhetskostnader 14 474 -11 389

Verksamhetsresultat 2 496 -5

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 66 55

Årets resultat 2 562 50

FÖR ÄN DRI NG AV ÄN DA M ÅLSBESTÄ MDA MEDEL
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 2.562 50

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år:
Christins Minne - 10
Reserv Norrlägret 3 -
Reserv Boendestödsboken 42 -
Reserv Lägerverksamhet 54 -

Ändamålsbestämning av medel:
Kommunikation och kunskapsspridning -1.124 -
Intressepolitiskt arbete -235 -
Föreningsutveckling -510 -
Överskott Boendestödsboken - 3 -7
Internationellt utvecklingsarbete - 7 -2
Överskott Norrlägret - -3

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 782 48
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BAL ANSR ÄKN I NG (TKR)

Not 2019-12-31  2018-12-31   

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer 6 121 37
Summa materiella
anläggningstillgångar 121 37

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 7 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 500 1 450
Andra långfristiga fordringar 9 214 194
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 814 1 744

Summa anläggningstillgångar 935 1 781

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 119 203
Fordringar hos dotterbolag 68 34
Övriga fordringar 143 150
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10 967 818
Summa fordringar 1 297 1 205

Kortfristiga placeringar 1 900 2 853

Kassa och bank 8.568 4 901

Summa omsättningstillgångar 11 765 8 959

SUMMA TILLGÅNGAR 12 700 10 740
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BAL ANSR ÄKN I NG (TKR)

Not 2019-12-31  2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 11 1 006 1 003
Balanserat kapital 7 198 4 638
Totalt eget kapital 8 204 5 641

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och  
liknande  förpliktelser 12 265 241
Summa avsättningar 265 241

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 458 347
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 13 260 302
Övriga kortfristiga skulder 301 128
Skuld Stiftelsen Autism 82 2
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 14 3 130 4 079
Summa kortfristiga skulder 4.231 4 858

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 700 10 740
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FÖR ÄN DRI NG AV EGET K APITAL

Ändamåls
bestämda medel

Balanserat 
kapital

Totalt  
eget kapital

Ingående balans 20190101 1 003 4 639 5 642

Ändamålsbestämt av givaren 10 -10
Ändamålsbestämt av styrelsen 3 -3
Ändamålsbestämt av årsstämman
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år -10 10
Årets resultat 2 562 2 562
Utgående balans 20191231 1 006 7 198 8 204
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NOTER  (TKR)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Förbundets redovisnings och värderingsprinciper över
ensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 
(K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för års
redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
 jämfört med föregående räkenskapsår.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovi
sas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verk
liga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäkts
redovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
förbundet. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas normalt över den tids
period som avses. Från och med september ändrade för
bundet betalningsperiod för medlemsavgifter från att 
ha omfattat kalenderår till att medlemskapet löper ett år 
från betaldatum. Den del av medlemsavgiften som  betalas 
vidare till distriktsföreningarna redovisas som en övrig 
kortfristig skuld. 

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång 
eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka mot
svarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att förbun
det uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
förbundet har en skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är 
det inget bidrag är det en gåva.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid för
säljningstillfället. Prenumerationer redovisas normalt som 
intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Övriga intäkter
Övriga intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Verksamhetskostnader
I enlighet med BFNAR 2012:1 fördelas verksamhetskost
naderna mellan Ändamåls, Insamlings och Administra
tionskostnader enligt en fördelningsmall som utvärderas 
årligen och räknas om vid behov. 

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hän
föras till förbundets uppdrag enligt stadgarna. 

Insamlingskostnader avser de kostnader förbundet haft 
för att samla in medel. Administrationskostnaderna avser 
de kostnader som behövs för att administrera och driva 
förbundet

Leasing
Förbundets leasingavtal redovisas som operationella, 
dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden. 
I leasingavgifter ingår även hyra av lokaler. 

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, soci
ala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.

Beträffande pensionsförsäkringar gäller följande:
Avgiftsbestämda planer

 För avgiftsbestämda planer betalar förbundet fast
ställda avgifter till ett annat företag, normalt ett för
säkringsföretag, och har ingen förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. Förbundets resultat belastas för 
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket 
normalt sammanfaller med tidpunkten för när pre
mier erläggs.

Förmånsbestämda planer
 För förmånsbestämda pensionsförpliktelser har för
bundet en förpliktelse att lämna överenskomna 
ersättningar till nuvarande och tidigare anställda. 
Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättning
arna kommer att kosta mer än förväntad ( aktuariell 
risk) dels risken att avkastningen på tillgångarna 
avviker från förväntningarna (investeringsrisk). 
Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är 
överförda till ett annat företag.
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Förbundets förmånsbestämda planer är sådana att en pen
sionspremie betalas, varför förbundet tillämpar förenk
lingsreglerna och redovisar dessa pensionspremier såsom 
avgiftsbestämda.

Direktpension i form av kapitalförsäkringar som är 
pantsatta till personal redovisas som Andra långfristiga 
fordringar och som Avsättning i balansräkningen.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff
ningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff
ningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. 
 Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning 
till högre belopp än 5 tkr.      

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
 nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier 5 år
Datorer  3 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar 
till anskaffningsvärde.

Efter det första redovisningstillfället värderas  kortfristiga 
placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det  lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta. Fordran på medlemsavgifter tas inte upp 
som fordran om det inte finns en legal fordran på med
lemmen.

Efter första redovisningstillfället värderas  långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till 
 anskaffningsvärde.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel under Eget kapital 
redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamåls
bestämda medel. Se även rapporten över Eget kapital.

Skuld för erhållna ej utnyttjade bidrag
I de fall förbundet erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt 
villkoren redovisas en skuld.  

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall förbundet fattat beslut om utbetalning av anslag 
och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetal
ningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Andra långfristiga fordringar, Avsättningar
En avsättning redovisas när förbundet har ett legalt eller 
informellt åtagande som en följd av inträffade händelser 
och där förbundet förväntar sig att en utbetalning kom
mer att krävas för att reglera åtaganden samt att en till
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar 
värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att behöva erläggas.

Eventualförpliktelser
Autism och Aspergerförbundet lämnar upplysning om en 
eventualförpliktelse när Autism och Aspergerförbundet 
har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade hän
delser och vars förekomst endast kommer att bekräftas 
av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt 
ligger inom Autism och Aspergerförbundets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller om Autism och Asperger
förbundet har en befintlig förpliktelse till följd av inträf
fade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräck
lig tillförlitlighet.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Det finns inga uppskattningar och bedömningar att 
 kommentera under denna post.

NOTER TI LL RESU LTATRÄKN I NGEN (TKR)

Not 3 Insamlade medel  
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2019 2018
Insamlade medel
 Allmänheten 6 663 360
 Företag 4 11
 Andra organisationer 10 0
Summa gåvor 6 677 371

Bidrag som redovisats som intäkt 2019 2018
Insamlade medel
 Externa stiftelser och fonder 778 677
 Summa insamlade medel 778 677

Offentliga bidrag
 Staten 5 616 5 351
 Arvsfonden 62 63
 Folkhälsomyndigheten 419 -
 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 72
 Arbetsförmedlingen 291 286
Summa offentliga bidrag 6 388 5 772
Summa bidrag 7 166 6 449

Totala insamlade medel består av följande 2019 2018
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 6 677 371
Bidrag som redovisats som intäkt 7 166 6 449
Summa insamlade medel 13 843 6 820

Not 4 Medelantalet anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen  
   2019 2018
Medelantalet anställda 7	 8
 Män 1 2
 Kvinnor 6 6

Könsfördelning bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare 
 2019 2018
 Antal på balansdagen
Styrelseledamöter 8 9
 Män 3 3
 Kvinnor 5 6
Kanslichef 1 1
	 (kvinna) (man)

Löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader 2019 2018
Löner och andra ersättningar
 Styrelse och kanslichef  646 942
 Övriga anställda 3 406 3 003
Totala löner och ersättningar 4 052 3 945

Sociala kostnader 1	602	 1	608
(varav pensionskostnader och löneskatt) 331 370

Av pensionskostnaderna avser 115 tkr (139 tkr) förbundets 
kanslichef och 20 tkr (25 tkr) förbundets ordförande.

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är fort
satt ekonomisk stark, vilket har skapat överskott i verk
samheten. Under 2019 gav Folksam Liv därför sina 
kunder 45 procent rabatt på premien för sjuk och 
premie befrielseförsäkring inom KTP 2. Denna premie
rabatt är inte medräknad ovan då uppgifterna är svåra att 
få fram för en enskild person enligt Folksam.

Det sammanlagda beloppet av löner och ersättningar i 
Autism och Aspergerförbundet som uppgick till högst ett 
halvt basbelopp (23 250 kr) per person var 143 tkr under 
räkenskapsåret 2019.

Motsvarande belopp för räkenskapsåret 2018 
(22 750 kr) var 90 tkr.

Avtal om avgångsvederlag
Autism och Aspergerförbundet har träffat avtal med ord
föranden om att avgångsvederlag utgår motsvarande tre 
månaders arvode. 

Förbundet har inte träffat något avtal om avgångs
vederlag för kanslichefen.
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Not 5 Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler men även en 
frankeringsmaskin. Kostnadsförda leasingavgifter uppgick 
under 2019 till 678 tkr (649 tkr).  

Framtida leasingavgifter förfaller  
enligt följande: 2019 2018
Inom 1 år 688 663
1-5 år 570 1 182
Senare än 5 år 0 0
Summa 1 258 1 845

Nuvarande avtal om lokalhyra löper till och med 2021
0930. Avtalet om hyra av källarförråd sträcker sig fram 
till och med 20221031. Båda kontrakten är möjliga att 
förlänga med tre år i taget.

NOTER TI LL BALANSRÄKN I NGEN (TKR)

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärde 349 327
 Försäljning och utrangeringar -64 -
 Inköp 149 22
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 434 349

Ingående avskrivningar 312	 290
 Försäljning och utrangeringar -64 -
 Årets avskrivningar 65 22
Utgående ackumulerade avskrivningar 313	 312
Utgående redovisat värde 121 37

Not 7 Aktier i koncernföretag
Aktier i dotterbolag avser RFA Utbildningscenter Autism 
AB, organisationsnummer 5565585444, vilket är ett hel
ägt dotterbolag till Autism och Aspergerförbundet.

Deras styrelse har sitt säte i Stockholm. 
Årets resultat i dotterbolaget uppgår till  719 tkr och 

det egna kapitalet uppgår till 3 408 tkr. 

Specifikation av förbundets aktier  
i dotterbolag 2019 2018
 Antal Andel Redovisat Redovisat
 andelar i procent värde  värde
   (tkr) (tkr)
RFA Utbildnings- 
center Autism,  
556558-5444,  
Stockholm 1.000 100 100 100

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 Bokfört värde Marknadsvärde
 20191231  20181231 20191231  20181231

KPA Etisk Aktiefond 500 500 1 163 889

Fasträntekonto 
Collector Bank - 950 - 950
Totalt 500 1 450 1 163 1 839

Not 9 Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar avser pensionsförsäkringar 
i Folksam för förbundets anställda. 

Motsvarande belopp återfinns under Avsättningar till 
pensioner och liknande förpliktelser. Där ingår även löne
skatt på beloppet.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2019 2018
Förutbetalda hyror 170 164
Förutbetalt medlemsutskick 132 99
Förutbetalda försäkringar 90 93
Upplupen intäkt Humanfonden 238 216
Övriga poster 337 246
Summa 967 818
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Not 11 Ändamålsbestämda medel
 2019 2018
Christins minne 0 10
Reservation Asperger  41 41 
En framtid för barn med autism 57 57
Informationsmaterial 307 307 
Utveckling 251 251 
Insamlade medel Estland/Kroatien 19 19 
Boendestödsboken 97 89
Lägerverksamhet 184 184
Nepal 27 25
Gåva Asperger 20 20
Norrlägret 3 -
Summa 1 006 1 003

Not 12 Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser
 2019 2018
Skuld pensionsförsäkringar 214 194
Skuld särskild löneskatt pensionsförsäkringar 51 47
Summa 265 241

Posten består av direktpension i form av kapitalförsäk
ringar som är pantsatta till personal som var anställda 
i förbundet 2001.

Not 13 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
Posten består av förutbetalda bidrag till förbundets 
 sommarläger 2020.

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019 2018
Förutbetalda medlemsavgifter 1 515 2 629
Upplupna semesterlöner, övertid inkl
sociala avgifter 692 874
Upplupna sociala avgifter 123 116
Övriga poster 800 460
Summa 3 130 4 079

Stockholm den 7 februari 2020 
 

Ulla Adolfsson                         Pia Johansson Christer Nygren
Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
 
Maria Sandberg Magnus Agestav Olafur Stephensen  
 
Maria Grimståhl  Catarina Lund Särström  
 
Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2020
 
 
BDO Mälardalen AB
Malin Nilsson  Mats Lundgren
Auktoriserad revisor 
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Autism 
och Aspergerförbundet för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning
ens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten ”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt 
”Den förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är oberoende 
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sve
rige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel
sen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om för
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty
relsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verk
samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru
vida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe
ter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko
nomiska beslut som användare fattar med grund i års
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professi
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Dessutom:

 •  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra utta
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter
som oegentligheter kan innefatta agerande i mas
kopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

 •  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

 •  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci
per som används och rimligheten i styrelsens upp
skattningar i redovisningen och tillhörande upplys
ningar.

 •  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät
tandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 

Revisionsberättelse
TI LL FÖREN I NGSSTÄMMAN I  AUTISM- OCH ASPERGER FÖRBU N DET
Org.nr. 802008-1348



Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018  37  

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBU N DET  ORG.N R.  802008-1348

huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens för
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsent
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verk
samheten.

 •  utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri
bland upplysningarna, och om årsredovisningen åter
ger de underliggande transaktionerna och händel
serna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av fören
ingens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Autism och 
Aspergerförbundet för år 2019.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit
tet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som regist
rerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsent
ligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl
dighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder det registrerade revisionsbolaget pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av för
valtningen grundar sig främst på revisionen av räkenska
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars
frihet.

Stockholm den 23 mars 2020 
BDO Mälardalen AB

Malin Nilsson  Mats Lundgren
Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor
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BI LAGOR TI LL VERKSAMH ETSBERÄTTELSEN

Bilaga 1: Samverkan och representation
Myndigheter

Regelbundna återkommande
Myndigheten för delaktighets samråd 
Maria Sivall

Myndigheten för vård och omsorgs
analys patient och brukarråd  
Ulla Adolfsson

Regeringens funktionshinder
delegation  
Pia Johansson

Kulturrådet 
Pia Johansson

Socialstyrelsens rådgivande nämnd 
för funktionshinderfrågor  
Ulla Adolfsson

Skolverkets samverkansråd  
Agneta Söder

Skolinspektionens samverkansråd  
Agneta Söder

Specialpedagogiska skolmyndighe
tens nationella intresseråd 
Agneta Söder

Specialpedagogiska skolmyndig
hetens regionala intresseråd, norra 
regionen  
Maria Sandberg

Skolmyndighetsgemensamt samråd  
Agneta Söder

Post och telestyrelsens samråd  
Christer Nygren 

Domstolsverket  
Maria Sivall

Rikspolisstyrelsens och Brottsoffer
myndighetens samråd  
Maria Sivall

Diskrimineringsombudsmannen, 
 dialogmöten  
Maria Sivall

IVO, dialogforum  
Maria Sivall

Polisens dialogmöte med funktions
hinderorganisationerna 
Maria Sivall

SiS – Statens institutionsstyrelse 
 brukarråd 
Marjo Manell

Arbetsmiljöverkets samråd  
Kerstin Andersson/Maria Sivall

Arbetsförmedlingens samråd 
Mats Jansson

Arbetsförmedlingens RAR (Rådet för 
arbetslivsinriktad rehabilitering) på 
Funktionsrätt Sveriges mandat  
Marjo Manell

Tillfälliga
Omvärldsdagar, SPSM  
Agneta Söder

Representant för SPSM:s intresseråd, 
Tillitsdelegationen hos SPSM 
Agneta Söder

Referensgrupp, Barnrättsperspektiv i 
tillsynen av särskilt boende för barn 
enligt LSS, IVO 
Agneta Söder

Dialogmöte, Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning, MFD 
Agneta Söder

Referensgrupp, Utredningen om 
elevers möjligheter att nå kunskaps
kraven, Regeringskansliet 
Agneta Söder

Referensgrupp vid framtagande av 
riktlinjer för autism och andra neuro
psykiatriska funktionsnedsättningar, 
Socialstyrelsen 
Agneta Söder

Skolinspektionens dag 
Agneta Söder

Frukostseminarium, barn i familje
hem, Socialstyrelsen 
Agneta Söder

Frukostseminarium, Trygghet, 
arbetsro och studiemotivation, SPSM 
Agneta Söder

Frukostseminarium, barn med 
 funktionsnedsättning och en aktiv 
f ritid, MFD 
Agneta Söder

Frukostseminarium, psykisk ohälsa, 
Socialstyrelsen 
Agneta Söder

Frukostseminarium om frånvarande 
elever, SPSM 
Agneta Söder

Referensgrupp God och nära vård 
Ulla Adolfsson

HVB i Fokus, Socialstyrelsen 
Maria Sivall

ISF, Implementering av omvårdnads
bidrag och merkostnadsersättning, 
Försäkringskassan 
Maria Sivall

Referensgrupp om försäkrings
medicinska utredningar inom 
 personlig assistans 
Maria Sivall

Polisens regeringsuppdrag runt 
 psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 
tillstånd 
Mats Jansson

Organisationer

Regelbundet återkommande
Sveriges arbetsterapeuter, intresseråd 
Agneta Söder

Altingets vårdpolitiska nätverk 
Kerstin Andersson/Ulla Adolfsson

Ordförandemöten Funktionsrätt 
 Sverige 
Ulla Adolfsson

Nätverksmöten barn, familj och 
skola, Funktionsrätt Sverige 
Agneta Söder
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Under året har förbundet haft bokbord med informationsmaterial och böcker på  
följande konferenser:

2931/1 Utredning och handläggning av LSS och rätten till assistans

78/5  Anhörigriksdagen i Varberg 

2324/9  Intradagarna, Intra/FUB

10/12  Delaktighetsdagen, MFD, Göteborg

Nätverksmöte jämlik hälsa, 
 Funktionsrätt Sverige 
Maria Sivall

Funktionsrätt Sveriges parallell
utredning om LSS, arbetsgrupp 
Maria Sivall

Funktionsrätt Sveriges parallell
utredning om LSS, sekretariat 
Maria Sivall

Funktionsrätt Sveriges arbets
marknadsnätverk 
Mats Jansson

Teknisk kommitté Kvalitetssäkring 
inom LSS, Svenska institutet för 
standarder 
Mats Jansson

HabQkvalitetsregister, styrgrupp 
Mats Jansson

Tillfälliga
Workshop om framtidens SIP, SKR 
Agneta Söder

ESOseminarium om likvärdig 
utbildning, riksdagen 
Agneta Söder

Vem får din röst i EUvalet, politi
kerpanel, Funktionsrätt Sverige 
Ulla Adolfsson/Agneta Söder

Arbetsterapiforum, Sveriges arbets
terapeuter 
Agneta Söder

Kompetensmål för HVBpersonal 
enligt Socialstyrelsen, Svenska Vård 
Agneta Söder

Parallellrapportering Barnkonventio
nen, Barnrättskommittén 
Agneta Söder

Seminarium om universell 
 utformning i ett skolsammanhang, 
Funktionsrätt Sverige 
Agneta Söder

Tillgänglighetsträff, FUNKA 
Maria Sivall

Temperaturen på Rättsstaten Sve
rige, Svenska avdelningen av inter
nationella juristkommissionen, Fri
sinnade klubben och ABF Stockholm 
Maria Sivall

Frukostseminarium om föräldrastöd, 
Riksförbundet Attention 
Maria Sivall

Projekt
Begriplig text och information till 
alla 
Hanna Danmo, Mats Jansson och 
Agneta Söder

DigiKog 
Agneta Söder

Från Snack till verkstad 
Maria Sivall

Med lagen som verktyg 
Maria Sivall

ESFprojektet Ett hållbart arbetsliv 
Christer Nygren

Bilaga 2: Bokbord
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