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Om effektrapporten
Effektrapporten är en del av Giva Sveriges kvalitetskod och syftar till att visa vilken nytta vi gör som
förbund. För att vi i större utsträckning ska kunna jämföra våra resultat med andra organisationer
redovisar vi effektrapporten kalenderårsvis, eftersom det då följer vårt verksamhetsår. Vi redovisar
enligt riktlinjerna på grundläggande nivå.
Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar
mötesplatser och det är vad effektrapporten kommer att fokusera på för kalenderåret 2021. Vi
kommer att lyfta den verksamhet som förbundet driver nationellt och internationellt. Vi kommer inte
att redogöra för våra distriktsföreningars verksamhet.

Om Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet är en ideell förening bestående av cirka 18 500 medlemmar och 24
distriktsföreningar. Våra medlemmar är personer med autism, närstående och personer som är
professionellt verksamma inom området. Förbundets distriktsföreningar har en geografisk täckning
över hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att skapa bättre levnadsvillkor för personer med autism.
Det gör vi främst genom att sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.
Förbundets styrelse utses av riksmötet och består av 12 personer med en bred kompetensprofil vars
uppdrag är att bereda strategiska och ekonomiska frågor. Förbundets kansli bestod i slutet av år 2021
av 12 medarbetare som uppgick till 9,8 heltidstjänster.
De ekonomiska förutsättningarna är en central resurs för förbundet. Förbundets verksamhetsintäkter
uppgick år 2021 till 16,6 mkr jämfört med 15,6 mkr 2020.
Förbundet har också en viktig resurs i våra lokala ombud: LSS-ombud, skolombud och autismombud.
LSS- och skolombuden verkar i sina distriktsföreningar för att påverka lokala beslutsfattare för att
skapa bättre levnadsvillkor för personer med autism. Förbundet arrangerar regelbundet träffar för
ombuden för att bidra till kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte. Autismombuden bidrar till att
stärka arbetet med frågor om vuxenliv samt öka tillgängligheten inom förbundet.
Våra medlemmar är en mycket viktig resurs. Tack vare våra medlemskontakter får vi veta vilka frågor
som är aktuella just nu och vad vi bör prioritera för att göra störst skillnad för våra medlemmar.
Utöver kompetensen som finns inom organisationen samverkar vi även med externa parter och andra
organisationer inom funktionsrättsrörelsen. Vi har under år 2021 fortsatt anlita kommunikationsbyrån
Westander som bidragit i arbetet med att stärka vår röst i samhällsdebatten. Utöver det samverkar vi
även med andra organisationer i olika projekt.

Så här arbetar vi
Autism- och Aspergerförbundet finns för att skapa bättre levnadsvillkor för alla med autism. För att
uppnå vår vision ”ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har
bra livskvalitet genom hela livet” skapar vi aktiviteter inom tre områden: sprida kunskap, påverka
beslutsfattare och skapa mötesplatser.
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Vi sprider kunskap genom vår tidning Tidningen Autism, vår webbutbildning e-autism, föreläsningar
och konferenser, informationsmaterial, sociala medier och vår hemsida samt genom samverkan i olika
projekt. Förbundets påverkansarbete bidrar även till kunskapsspridningen.
Förbundet arbetar på flera olika sätt för att påverka beslutsfattare: vi undersöker levnadsvillkoren för
våra medlemmar genom medlemsenkäter, vi skriver remissvar på statliga utredningar och sitter i
referensgrupper för att påverka lagstiftningen. Vi skriver debattartiklar för att uppmärksamma
allmänhet och beslutsfattare om förbundets frågor. Vi skickar skrivelser och har möten och samråd
med relevanta myndigheter, politiker och andra beslutsfattare för att uppmärksamma dem på våra
medlemmars levnadsvillkor och för att i större utsträckning efterfrågas som experter. Vi samverkar
även med kommunikationsbyrån Westander för att få bättre effekt i förbundets påverkansarbete.
Under år 2021 har våra prioriterade områden varit LSS, skola och hälso- och sjukvård och även vissa
frågor inom socialförsäkring och arbetsmarknad.
Vi skapar mötesplatser i sociala medier, genom samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan och
genom verksamheten i våra 24 distriktsföreningar. Även förbundet skapar mötesplatser i form av
sommarläger, digitala aktiviteter och genom vissa projektaktiviteter.

Vår vision och verksamhetsplattform
Autism- och Aspergerförbundets vision- och verksamhetsplattform fungerar som kompass för de
frågor vi prioriterar och arbetar med inom förbundet:
•
•
•

Vad vi vill: Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med
respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.
Varför vi finns: Vi arbetar för att skapa bättre levnadsvillkor för alla med autism.
Vad vi gör: Det gör vi genom att sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa
mötesplatser.

Vår främsta målgrupp är personer med autism och deras närstående. Andra viktiga målgrupper är
politiker och beslutsfattare, personal inom skola, vård, omsorg och andra verksamheter som möter
personer med autism.

Våra effekt- och resultatmål
Förbundet har påbörjat arbetet med en tydlig förändringsteori och mätplan. Syftet är att mätplanen
ska vara ett hjälpmedel för att styra och utveckla organisationen på ett resurseffektivt och
ändamålsenligt sätt. Implementeringen påbörjades under 2021 och fortsätter under 2022. Det är ett
långsiktigt arbete för att effektuppföljningen ska bli hållbar och ett faktiskt hjälpmedel i verksamheten.
Nedan presenterar vi vårt effektmål samt våra resultatmål utifrån våra tre verksamhetsben: påverka
beslutsfattare, sprida kunskap och skapa mötesplatser. Resultatmålen är uppdelade på kort sikt (ca 1-2
år) och lång sikt (ca +5 år). Tidsangivelsen är en uppskattning av hur lång dit vi tänker att det kan ta att
nå målet, det kan i vissa sammanhang ta kortare tid och i andra fall längre tid. Vi kommer utvärdera
arbetet löpande för att se om tidsangivelserna behöver förändras.
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Effektmål: Bättre levnadsvillkor för personer med autism och deras anhöriga.
Påverka beslutsfattare:
Resultatmål på kort sikt:
•
•
•

Skapa opinion.
Bli tillfrågade som expert i högre dagordning.
Vara en stark röst i samhällsdebatten.

Resultatmål på lång sikt:
•
•
•

Lagförslag/lagstiftning/beslut ska gynna personer med autism och deras anhöriga.
Stärka personer med autism och deras anhörigas delaktighet i samhället.
Ökad kunskap om autism i samhället.

Sprida kunskap
Resultatmål på kort sikt:
•
•
•

Våra medlemmar får kunskap om autism, sin situation, rättigheter och skyldigheter.
Förbundets kunskap efterfrågas.
Vi sprider relevant information för våra medlemmar och följare och skapar igenkänning.

Resultatmål på lång sikt:
•
•

Ökad kunskap om autism i samhället.
Våra medlemmar har stöd och verktyg för att hantera sin situation.

Skapa mötesplatser
Resultatmål på kort sikt:
•
•
•

Förbundet skapar goda förutsättningar för engagemang.
Förbundet är en relevant organisation.
Förbundet skapar meningsfulla mötesplatser för våra medlemmar.

Resultatmål på lång sikt:
•
•
•

Förbundet har välmående distriktsstyrelser.
Förbundet är en plats för gemenskap och samhörighet.
Ökad lojalitet bland befintliga medlemmar.
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Det här har vi åstadkommit under år 2021
Nedan presenterar vi vad vi gjort under år 2021 utifrån fyra områden: sprida kunskap, påverka
beslutsfattare, skapa mötesplatser samt digitala medier och mediamedverkan.

Vi har spridit kunskap
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att öka kunskapen om autism i samhället. Vi tror att
en förutsättning för goda levnadsvillkor för personer med autism är att kunskap om autism ökar i
hela samhället. Här kan du läsa om vad förbundet har gjort för att öka kunskapen om autism
under år 2021.
TIDNINGEN AUTISM
Tidningen Autism är Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning med en upplaga på
mellan 11 000 och 12 000 per nummer. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år: i mars,
juni, september och december. Under 2021 har tidningen bland annat haft artiklar om
tvångssyndrom, utmanande beteenden, skolidrott, arbete och tydliggörande pedagogik. En stor
del av tidningens innehåll bygger på insända bidrag och förslag från medlemmar. Tidningen
ingår i medlemskapet i Autism- och Aspergerförbundet men finns också att prenumerera på för
350 kronor per år.
WEBBUTBILDNING E-AUTISM
Den kostnadsfria webbkursen e-autism är en introduktion om autism för till exempel ny personal
som möter autism i sitt arbete. Under 2021 har kursen haft 14 000 nya deltagare. Sedan
webbkursen lanserades 2016 har e-autism nu sammanlagt haft över 70 000 deltagare.
WEBBUTIK
Försäljning av böcker och informationsmaterial har skett via webbutiken på förbundets webbplats. I
december 2021 uppdaterades webbutiken tekniskt och fick en användarvänligare utformning.
DIGITAL RIKSKONFERENS
Autism- och Aspergerförbundet höll i november en digital rikskonferens som samlade cirka 700
deltagare. Tema för konferensen var autism och arbete. Konferensen hade sex föreläsningar med
olika perspektiv kopplade till temat samt ett avslutande panelsamtal.
RAPPORT: FÖRLORADE ÅR
I mars 2021 lanserade Autism- och Aspergerförbundet rapporten Förlorade år. Rapporten är
skriven av journalisterna Jenny Widell och Eva Klint Langland som på förbundets uppdrag granskat
livsvillkoren för ungdomar och unga vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.
Rapporten publicerades som digital fil att ladda ned från förbundets webbsida och som tryckt bok.
Till rapporten presenterades även sju filmer som finns på förbundets webbplats. Lanseringen
skedde med ett seminarium som livesändes på Youtube. Medverkade gjorde Jenny Widell, Gunilla
Sundblad, Jenny Undin och Jonna Bornemark. Jan Gradvall var moderator för seminariet. Under
2021 har rap porten använts som underlag i förbundets påverkansarbete. Den tryckta rapporten
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skickades ut till politiker på riksnivå och till nyckelpersoner och ansvariga vid myndigheter.
INFORMATIONSMATERIAL
Under året har följande informationsmaterial tagits fram:
Boken Vad innebär autism? Lanserades till sommaren 2021 och är en ny utgåva av förbundets
tidigare bok Vad innebär funktionshindret? Boken har fått ny layout, en ny språklig redigering för
att stämma med förändrad termino logi och några helt nya korta texter. All text och alla exempel i
boken är, precis som i den tidigare utgåvan, skrivna av vuxna med egen autismspektrumdiagnos.
Interaktiv webbsida: Autismguiden. Autismguiden är en ny interaktiv webbsida som nås via
Autism- och Aspergerförbundets webbplats. Autismguiden lanserades i december 2021 och bygger
delvis på och är ett komplement till boken Vad innebär autism? Alla exempel och tips i guiden är,
precis som i boken, skrivna av vuxna med egen diagnos inom autismspektrumet.
Film om autism och sinnesintryck. Över- och underkänslighet för sinnesintryck är vanligt vid autism
och kan leda till oro, stress och förlust av energi. I en nyproducerad sex minuter lång film som
lanserades under hösten 2021 beskriver Anna PG, som har autism och adhd, hur sinnesintryck
påverkar henne och hon ger tips på hur hon hanterar det. Filmen finns att se via förbundets webbsida
och på förbundets kanaler på Youtube och Vimeo. I samband med inspelningen producerades också
fem filmer på cirka 1 minut vardera där Anna PG läser några av sina dikter om livet med autism.
Nytt samarbete med Utbudet.
Sedan maj 2021 samarbetar förbundet med utbudet.se som riktar sig till alla som arbetar inom skolan.
På utbudet.se kan skolpersonal beställa företags, organisationers och myndigheters
informationsmaterial kostnadsfritt för att använda i sin undervisning. Under 2021 beställdes 10 494
exemplar av förbundets material ”Autism - vad är det?” och ”Det här är Autism- och
Aspergerförbundet”. De flesta beställningarna görs av lärare (74,5 procent) men även
fritidspedagoger, bibliotekarier, rektorer och elevhälsan beställer material.
EXTERNA FÖRELÄSNINGAR
Autismspecifik kompetens
•

Förbundets dotterbolag Utbildningscenter Autism har under 2021 på uppdrag av förbundet
genomfört kostnadsfria digitala föreläsningar för föräldrar samt mor- och farföräldrar.
Föreläsningarna har syftat till att öka kunskapen om autism, ge verktyg och möjlighet att byta
erfarenheter med andra. Under året har 16 digitala halvdagsföreläsningar arrangerats med
totalt 998 anmälda deltagare.

Kanslipersonalen har föreläst, hållit föredrag och deltagit i panelsamtal enligt följande:
• Om autism för personal på gruppbostäder och inom daglig verksamhet. Sammanlagt
cirka 100 deltagare.
• Om självständighet och nedsatt beslutsförmåga för personliga assistenter. Cirka 30
deltagare.
• Om autism och daglig verksamhet för gårdsinnehavare i nätverket Grön Arena. Cirka 40
deltagare.
• Om autism, anpassningar och kommunikation för medarbetare i projektet Samstart.
Cirka 40 deltagare.
• Om autism, anpassningar och kommunikation för medarbetare i Göteborgs stad. Cirka
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40 deltagare.
• Om rapporten Förlorade år för medarbetare från arbetsförmedling, försäkringskassan
och kommuner i Östergötland. Cirka 80 deltagare.
• Om boende på (o)lika villkor för medlemmar i Funktionsrätt Sverige. 40 deltagare.
• Om Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2020 för specialpedagoger, lärare och
annan skolpersonal. Digital sändning.
• Panelsamtal om autism på Habiliteringens kvalitetskonferens 2021. Cirka 700 deltagare.
• Panelsamtal om livet i gruppbostad på Mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala. Digital
sändning där antal deltagare saknas, 1 400 personer har tittat på webbinariet i efterhand.
• Panelsamtal om Socialstyrelsens kartläggning av kompetens i bostad enligt LSS. Cirka 300
deltagare.
Skola
• Resultatet från skolenkäten har redovisats av vice ordförande Christer Nygren vid NPF

skoldagar, KINDs konferens.
• Föreläsning om rapporten ”Respekt för rättigheter” med utbildning som vi tagit fram
tillsammans med Funktionsrätt Sverige och deras medlemsorganisationer. 60 deltagare
under liveföreläsningen och i efterhand har föreläsningen haft cirka 260 visningar.
• Om skolenkäten samt stöd och rättigheter i skolan för distrikt Stockholm och FUB
Stockholm. Cirka 50 deltagare.
• Paneldebatt på konferensen Forum Jämställdhet på temat ”Jämställt stöd till barn med
NPF-diagnoser”. Målgruppen var lärare och annan skolpersonal och det var cirka 60
deltagare.
PROJEKT
År 2021 drev förbundet två projekt, det ena tillsammans med Min Stora Dag och det andra med
MyRight och AutismCare Nepal Society. Utöver det samverkade förbundet i 17 projekt.
Teman:

År 2021:

Arbetsmarknad
2 projekt
Hälsa och sjukvård
3 projekt
Internationellt
1 projekt
Kognitiv tillgänglighet 6 projekt
Kultur och fritid
1 projekt
Övrigt
6 projekt
Totalt
19 projekt

År 2020:
2 projekt
3 projekt
1 projekt
5 projekt
1 projekt
7 projekt
19 projekt

Hela Spektrat
Förbundet driver projektet Hela Spektrat tillsammans med Min Stora Dag tack vare medel från
Svenska postkodlotteriet. Syftet med projektet är att motverka utanförskap genom att skapa
fritidsaktiviteter anpassade för barn med autism. Projektet startade hösten 2019 och pågår till hösten
2023. På grund av coronapandemin spelade årets seminarium in på Cirkus utan publik och visades
den 16 mars som webbinarium. I programmet deltog Greta Thunberg, Funkismorsorna, Sven Bölte,
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Alexander Skytte och Lära med djur som alla delade med sig av personliga erfarenheter, reflektioner
och viktiga medskick på temat meningsfull och tillgänglig fritid för barn med autism. Moderator var
Jan Gradvall. Webbinariet hade totalt 3 600 visningar, varav 1 490 unika visningar. 315 såg hela
seminariet. Seminariet med kort “teaser” fick stor spridning på sociala medier, på förbundets
Facebooksida visades den för 67 000 personer. Hela Spektrats föreläsare och seminarium fick även
medial uppmärksamhet under mars månad. Bland annat i Malou efter 10, SVT:s Morgonstudio,
Nyhetsmorgon i TV4 och P4 Extra. Seminariet visades även i sin helhet den 24 maj i
Kunskapskanalen.
I maj arrangerade projektet en digital aktivitet på tema tåg i samarbete med SJ. Aktiviteten hade
plats för tolv barn. Arrangemanget fick stor spridning på sociala medier, på vår Facebooksida nåddes
62 000 personer. 51 barn ansökte om att delta. Filmen som togs fram för aktiviteten spreds i
efterhand på sociala medier och nådde 13 000 personer på förbundets Facebooksida.
24-26 september arrangerades en lägerhelg på Marholmen utanför Stockholm. Lägret hade plats för
tio medverkande familjer. 102 ansökningar kom in. Aktiviteterna som erbjöds var bland annat:
grillkväll, Lära med djur, äventyrsgolf och föräldrakväll med Lisa Idering. Både plats, aktiviteter och
måltider hade förberetts noggrant för att passa målgruppen. Under helgen medverkade fem
volontärer som alla hade erfarenhet av autism eller adhd privat eller professionellt. Innan
lägerhelgen fick volontärerna en digital föreläsning via Utbildningscenter Autism.
Citat från utvärderingen: “Detta behövs! Så fint att träffa så många fantastiska barn! Att veta att
man inte är ensam om detta.”
“Känslan av att vår familj är som andra familjer. Gemen- skapen och förståelsen från alla!
Upplevelsen att bli sedd av volontärerna, som spontant kunde avleda uppmärksamheten i en
situation där det var på väg mot utbrott. Helt självklart och lågaffektivt så vi föräldrar och syskon
kunde fortsätta i stunden.”
Nepal – Tidiga insatser till barn med autism och stöd till organisationsuppbyggnad
Projektet genomförs tillsammans med förbundets partnerorganisation AutismCare Nepal Society
(ACNS) och MyRight. Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheterna till utbildning och
social trygghet för personer med autism i Nepal. Projektet har som delmål att stärka ACNS som
organisation, ge läkare ökad kunskap om 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. Som ett led i att föra ut kunskap om
autism över hela landet håller ACNS löpande på att starta verksamheter i flera provinser i Nepal.
Under år 2021 har ACNS fortsatt tvingats ställa om en hel del av sin verksamhet på grund av
coronapandemin. En del av verksamheten har genomförts med hjälp av digitala lösningar.
Årets planerade uppföljningsresa liksom ett besök från ACNS i Sverige har ställts in på grund av
pandemin. Vi har i stället bland annat kunnat erbjuda representanter för ACNS en digital
föreläsning med den belgiske autismexperten Peter Vermeulen om hantering av stress vid autism.
Vidare har den tidigare ordföranden i förbundet, Eva Nordin-Olson, hållit en digital workshop om
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kommunikation och beteendeproblem vid autism för föräldrar och andra intresserade inom ACNS.
Projektet pågår till och med år 2022. Förbundet kommer under 2022 att ansöka medel till
ytterligare en projektperiod 2023-2027.
Se förteckning över resterande projekt i bilaga 1.

Vi har påverkat beslutsfattare
Autism- och Aspergerförbundets målsättning är att skapa bättre levnadsvillkor för personer med
autism och deras anhöriga. För att lyckas med det behöver vi påverka beslutsfattare. Vi strävar efter
att vara en relevant aktör och en stark röst i samhällsdebatten och att våra förslag ska förverkligas i
exempelvis lagförslag och beslut hos myndigheter. Det kan ta flera år, cirka 3-5 år, men ibland längre
tid för att se effekt av vårt påverkansarbete.
Att påverka beslutsfattare är ett arbete som sker på flera nivåer och de olika områdena vi
presenterar nedan går ofta in i varandra, det betyder att en sakfråga sällan är isolerad. Om vi
exempelvis deltar i ett samråd om tvångsvård för barn är det i sammanhanget naturligt att också
lyfta upp andra stödinsatser och exempelvis skolans stöd för den enskilda. Vi arbetar för långsiktiga
resultat och i det här avsnittet får du läsa mer om vilka områden vi framförallt arbetat med under år
2021. I bilaga 2 kan du se vilka samråd vi deltar i och i bilaga 3 en översikt av förbundets
intressepolitiska aktiviteter under året.
Autism- och Aspergerförbundet har under år 2021:
Lämnat antal remissvar: 14 (9 remissvar 2020)
Skickat antal skrivelser: 12 (6 skrivelser 2020)
Fått antal debattartiklar publicerade: 7 (15 debattartiklar 2020)
I bilaga 2 finns en förteckning över vilka samråd vi deltagit i och i bilaga 3 en översikt av förbundets
påverkansinsatser under året.
Arbetsmarknad
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för allas rätt till arbete och social trygghet och att personer
med autism ska få det stöd som behövs på arbetsmarknaden.
Corona
Även år 2021 har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin. Förbundet har fortsatt arbeta för
att myndigheter och beslutsfattare ska anpassa beslut och information utifrån våra medlemmars
behov. Vi har i flera sammanhang lyft att stödet till personer med autism kraftigt försämrats under
pandemin. Vi har även medverkat vid Coronakommissionens hearing om patienters och brukares
upplevelser av vården och omsorgen under pandemin. Läs mer om förbundets påverkansarbete i
bilaga 3.
Hälsa och sjukvård
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att kompetens om autism behöver stärkas både inom
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primärvården, psykiatrin och habiliteringen samt att vården behöver bli mer lättillgänglig. Under året
har förbundet bland annat jobbat med tillgänglighetsfrågan genom att sitta i referensgruppen för
tillgänglighetsdelegationen samt uppmärksammat hur bristande stödinsatser bidrar till ökad psykisk
ohälsa. Vi har också skrivit flera remissvar. Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Autism- och Aspergerförbundet arbe tar bland annat för att LSS intentioner ska efterlevas, att alla som
har behov av att bo i en bostad med särskild service ska få det och att kompetens om autism ska
finnas på alla LSS-bostäder. Under år 2021 har förbundet framförallt arbetat med frågan om
merkostnader för personer som bor i en LSS-bostad. Många personer som bor i en LSS-bostad har ofta
kostnader som andra personer inte har i kombination med knappa ekonomiska resurser. Förbundet
har därför bidragit med medlemmarnas perspek tiv genom sin roll i den expertgrupp som pågått under
2021 i utredningen Boende på (o)lika villkor. Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.
Kompetens inom LSS-bostad
Under 2021 fortsatte de samtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Socialstyrelsen om
behovet av ökad kompetens i bostad enligt LSS som inleddes 2020. Arbetsgruppsmöten där även
Riksförbundet FUB var med ledde fram till ett digitalt samarbetsrum för kommuner där tips om
kompetenshöjande insatser kan delas. Autism- och Aspergerförbundet har under året även haft dialog
med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om deras tillsyn av bostad enligt LSS. Autism- och
Aspergerförbundet medverkade i panel vid den webbsända lanseringen av Socialstyrelsens
kartläggning av kompetens hos personal i bostad enligt LSS och gav, tillsammans med Riksförbundet
FUB och Svenska Downföreningen, i en skrivelse till socialministern stöd för de förslag till
kompetenshöjande insatser Socialstyrelsen hade i kartläggningen.
I ett närliggande område publicerades under året Svenska Institutet för Standarder standard ”SS
877001:2021 Kvalitetssäkring inom LSS – bostad med särskild service för vuxna” där Autism- och
Aspergerförbundet deltagit i arbetet sedan start 2016. Läs mer om förbundets påverkansarbete i
bilaga 3.
Skola och utbildning
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för en skola där stöd och anpassningar ges utifrån barns och
elevers individuella förutsättningar och behov. Skol- och lärmiljön måste vara tillgänglig och
autismvänlig för att barn och elever ska kunna vara delaktiga i skolan och klara av sin skolgång. I början
av 2021 släpptes förbundets rapport Förlorade år som bland annat visar hur stödet i skolan brister för
många elever som har autism, vilket får till konsekvens att hälften inte klarar målen i skolan och att
många stannar hemma i långa perioder. Att klaga, vädja, tjata, anmäla och överklaga har blivit en del
av vardagen för många föräldrar. Filmerna från Förlorade år har fått stor spridning på sociala medier
och används i vårt påverkansarbete för att synliggöra problematiken. Att systemet med tilläggsbelopp
behöver förändras i grunden har lyfts av förbundet både i Förlorade år, i en debattartikel och i
diskussioner med beslutsfattare bland annat i utbildningsutskottet och med kommunpolitiker. Se sida
6.
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Vi har på olika sätt lyft fram att principen om universell utformning ska gälla vid ny-och ombyggnation
av sko lor. Vi har fortsatt att påtala behovet av att nationell statistik över elever med
funktionsnedsättning tas fram samt nationell statistik för frånvaro. Detta för att kunna följa hur stöd
och insatser fungerar, åtgärda brister och skapa handlingsplan. I december genomförde vi en
påverkansaktivitet riktad mot skolpolitiker i tre steg: vi gick ut med en debattartikel som publicerades
både i nationell media samt lokal media (totalt blev räckvidden 1 290 594 läsare). Vi sände ett
informationspaket till alla distrikt som underlag för att uppvakta lokala skolpolitiker samt erbjöd
distriktsrepresentanter att lyssna på föreläsning om lokalt påverkansarbete. Läs mer om förbundets
påverkansarbete i bilaga 3.
Socialförsäkring
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att samhällets stödsystem, exempelvis
aktivitetsersättning och omvårdnadsbidrag, ska fungera. Under året har förbundet framförallt
uppmärksammat beslutsfattare på bristerna som kom av vårdbidragsreformen. Det har vi gjort bland
annat genom en skrivelse till Socialdepartementet med en uppmaning att se till att föräldrar till barn
med funktionsnedsättning får ersättning för det merarbete de utför. Detta med anledning av
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förstudie som bland annat visat att det kan bli svårare att
komma upp till de högre ersättningsnivåerna inom omvårdnadsbidraget, jämfört med
förutsättningarna inom det tidigare vårdbidraget. Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.
MEDLEMSENKÄTER
Förbundets medlemsenkäter är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att skapa opinion och påverka
beslutsfattare. Dels utifrån det faktum att det saknas statistik på funktionshinderområdet och dels för
att vi genom medlemsenkäterna får veta hur våra medlemmar upplever bland annat stödet från
samhället och sin levnadssituation. Genom enkäterna får förbundet en aktuell och samlad bild av hur
våra medlemmar upplever bland annat stödet från samhället och sin levnadssituation.
I november 2020 genomfördes en enkät om stödinsatser vilken legat till grund för vårt
påverkansarbete under 2021. Enkäten tydliggjorde hur förbundets medlemmar upplevde LSSinsatser, boendestöd och habiliterande stöd. Vi frågade också hur medlemmarna upplevde att LSSinsatserna påverkats av coronapandemin. Enkäten besvarades av 2 297 medlemmar och resultatet
jämfördes med motsvarande enkät från 2017. Under perioden har den andel som är nöjda med
utförandet av LSS-insatser ökat, vilket är positivt. I flera delar, såväl generella frågeställningar som
för specifika LSS-insatser, finns dock fortsatta problem. Enkätsvaren visar också att många av
förbundets medlemmar fortsatt lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden.
Avslutningsvis är det tydligt att coronapandemin har haft en väsentligt negativ påverkan, särskilt
inom området för daglig verksamhet.
Under november 2021 genomfördes en medlemsenkät om omvårdnadsbidrag. Vi har genom
enkäten undersökt hur våra medlemmar påverkats av övergången från vårdbidrag till
omvårdnadsbidrag. Totalt svarade 9 966 medlemmar på enkäten. Resultatet från enkä ten kommer
att användas i påverkansarbetet under 2022.
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Ett resultat av våra enkäter är att vi skapar underlag som fungerar som stöd i avgörande beslutsforum.
Bland annat riksdagsledamöter hänvisar till våra resultat i sina motioner och det förekommer även att
våra enkäter hänvisas till i debattartiklar från såväl politiker som andra organisationer.
NÅGRA RESULTAT UTIFRÅN FÖRBUNDETS PÅVERKANSARBETE
Här presenteras några viktiga resultat under år 2021 som förbundets påverkansarbete har bidragit till.
Omvårdnadsbidraget
Även här har vi arbetat intensivt under året med frågan och påtalat att Försäkringskassan har en
otydlighet och variation i hur de förhåller sig till föräldraansvaret och jämförelser mellan barn i
motsvarande ålder. Detta är något som även ISF (Inspektionen för socialförsäkring) påpekat i sin
rapport. Mot denna bakgrund kommer Försäkringskassan att titta närmare på hur de framöver kan
förbättra stödet till den handläggande verksamheten.
Kompetenslyft LSS-boenden
Förbundet har under många år arbetat med kompetensfrågan inom LSS-verksamheter. Att
Socialstyrelsen nu ser över föreskrifterna för barn och vuxna i LSS-bostäder, att Socialstyrelsen utreder
ett nationellt kompetenscentrum samt att Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd
om daglig verksamhet där man även kommer att ha kompetensfrågan i fokus; är uppdrag som ligger
helt i linje med förbundets ambitioner och påverkansarbete.
Skola och utbildning
Förbundet har sedan många år arbetat för en bättre skola för barn och unga med autism. Under året
har regeringen gett flera uppdrag helt i linje med förbundets strävan. Särskilt positivt ser förbundet på
regeringsuppdrag till samtliga fyra skolmyndigheter 2021-2025 med fokus på ökad kvalitet och
likvärdighet. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten samlokaliseras i tio regioner och
gemen samt genomförs kvalitetsdialoger med alla skolhuvudmän. Efter att vi bland annat tillsammans
med Riksförbundet Attention länge drivit på att det behövs statistik om elever med
funktionsnedsättningar för att få till förändring är nu äntligen frågan på agendan. Skolmyndigheterna
har pågående dialog med utbildningsdepartementet. Under 2021 har Skolverket tillsammans med
Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett stödmaterial om tilläggsbeloppet som riktar sig till
kommunala och fristående huvudmän. Även om det ej är tillräckligt är det ett steg i rätt riktning för
ökad likvärdighet.

Vi har skapat mötesplatser
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och
gemenskap och genom det skapa goda förutsättningar för engagemang. Nedan kan du läsa mer om
vad vi gjort under år 2021.
RIKS- OCH REPRESENTATSKAPSMÖTE
Riksmötet är Autism- och Aspergerförbundets högst beslutande organ. Med anledning av den
fortsatta corona pandemin höll förbundet sitt riksmöte digitalt via zoom den 24 april 2021.
Riksmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsberättelse, årsredovisning och reviderad
12

budget. Även representantskapet hölls digitalt via zoom och delades upp på två tillfällen. Vid varje
tillfälle gavs möjlighet för distrikten att skicka två representanter var.
Del 1 erbjöd föreläsningar och gruppdiskussioner kring bland annat föreningsutveckling och
externa samarbeten. 48 deltagare.
Del 2 erbjöd föreläsning och gruppdiskussioner om bland annat kompetens inom LSSboenden. 46 deltagare.
FÖRBUNDSRÅD
En gång per år anordnas förbundsrådet. Syftet är att samla alla distriktsordföranden, eller annan
representant för styrelsen, för att tillsammans med förbundsstyrelsen och förbundskansliet
diskutera verksamhetens inriktning och utbyta erfarenheter. Det är inte ett beslutande organ utan
rådgivande och dialogbaserat. Under förbundsrådet ges också information och möjlighet till
kunskaps påfyllning. Med anledning av den fortsatta coronapandemin arrang erades förbundsrådet
digitalt via zoom och innehöll fyra seminarier med olika teman. Programmet innehöll både
föreläsningar, samtal och gruppdiskussioner. Överlag visar utvärderingen att deltagarna varit nöjda
eller mycket nöjda med upplägg och innehåll.
Del 1: Aktuella frågor för förbundet och presentation av utkast till nya stadgar, 33 deltagare.
Del 2: Presentation av förslag till nytt namn och Funktionsrätt Sveriges 73-punktsprogram,
33 deltagare.
Del 3: Verksamhet och budget 2022/23 och information från distrikten, 31 deltagare.
Del 4: Känsloreglering och verktyg för självkontroll samt information från Utbildningscenter
Autism, 33 deltagare.
INTERNA UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIUM
Förbundet har under året haft tolv interna kunskaps tillfällen:
• Zoomutbildning för distrikten. Genomgång av hur man sätter upp och leder möten via zoom.
• Introduktion av kassörsnätverk. Genomgång av digital kassörsutbildning och
erfarenhetsutbyte för distriktens kassörer.
• Projektpresentation av Spektrum: sex för distrikten. Presentation av Autism- och
Aspergerföreningen Skåne och RFSU Malmös projekt Spektrum: sex med tillhörande
erfarenhetsutbyte för förtroendevalda i distrikten.
• Styrelseutbildning med distrikt Skåne. Fokus på engagemang, styrelsearbete och strukturerat
uppdragsmiljöarbete.
• Redaktörsutbildning Umbraco. Genomgång av det nya webbverktyget för distriktsredaktörer.
• Kassörsnätverksträff. Erfarenhetsutbyte för distriktens kassörer.
• Workshop sociala medier med distrikten. Om användandet av sociala medier i
föreningsarbete. Fokus på Facebook och Instagram.
• Fördjupningskurs Umbraco. Fördjupningstillfälle för distriktsredaktörer med fokus på
tillgänglig webb och den nya webbplatsens kalenderfunktion.
• Inspirationsföreläsning om att skapa kontakt med politiker för skolombud och
distriktsordföranden.
• Föredrag om skolfrågor för distrikt Kalmar.
• Föreläsning om LSS för distrikt Västerbotten. Genomgång av lagens insatser.
• Information om skolenkäten samt om stöd och rättigheter i skolan för distrikt
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Blekinge.
• Föredrag om att leva med autism för distrikt Dalarna. För medlemmar och andra intresserade.
OMBUDSTRÄFFAR
Förbundet har tre ombudsgrupper: LSS-ombud (bevakar LSS lokalt i distrikten), skolombud (bevakar
skolfrågan lokalt i distrikten) och autismombud (bidrar till att stärka arbetet med frågor om vuxenliv
samt öka tillgängligheten inom förbundet). Under året arrangerades tre träffar för autismombuden
och två träffar för LSS-ombuden. Alla ombudsträffar har under året varit digitala.
• Autismombudsträff 27 mars: Temat var inflytande och representation. Nio ombud deltog.
Pia Johansson från förbundsstyrelsen föreläste utifrån sina erfarenheter om makt och
delaktighet. Under träffen medverkade även Linda Bergfeldt, kanslichef på Afasiförbundet,
som föreläste om hur Afasiförbundet arbetar med frågor om inflytande, representation
och tillgänglighet.
• LSS-ombudsträff 17 och 20 maj: Temat var daglig verksamhet och god man. 18 ombud
deltog. Mats Jansson från förbundskansliet föreläste om daglig verksamhet. Även Elin
Molander från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, medverkade och föreläste om
god man och förvaltarskap. Under träffen redogjorde även Maria Sivall från
förbundskansliet för en omvärldsanalys av LSS och det fanns tid för erfarenhets utbyte
mellan ombuden.
• Autismombudsträff 11 september: Temat var syfte, riktlinjer och nytt namn. Sju ombud
deltog. Under träffen diskuterades syftesformulering och riktlinjer för det fortsatta
arbetet i ombudsgruppen. Ombuden diskuterade även flera olika namnförslag för
gruppen.
• Autismombudsträff 3 november: Temat var nytt namn och kommunikationsarbete. Sju
ombud deltog. Under träffen fattades beslut om nytt namn för ombuds-gruppen.
Medverkade gjorde även förbundskansliets kommunikationsenhet som informerade om
sitt arbete följt av diskussion om kommande samarbete med ombuden.
• LSS-ombudsträff 30 november och 1 december: Temat var tillsynsverksamhet och
tillståndsprövning. 19 ombud deltog. Under träffen medverkade Suzana Brandt och
Maria Gustavsson från IVO för att berätta om hur de arbetar med tillsyn och tillstånd.
Även Ola Linder från Funktionsrättsbyrån deltog för att berätta om arbetet med deras
rådgivningsbyrå. Under träffen fanns även tid för erfarenhetsutbyte mellan ombuden.
DIGITALA MÖTESPLATSER
Förbundet har fem slutna Facebookgrupper för att utbyta erfarenheter i de frågor vi arbetar med.
1. En grupp för skolfrågor med drygt 6 500 personer (oförändrat antal sen 2020).
2. En idéutbytesgrupp för kansli och förtroendevalda från våra distrikt med cirka 120 personer
(20 personer fler än 2020).
3. En grupp för distriktens LSS-ombud.
4. En grupp för distriktens skolombud.
5. En grupp för distriktens autismombud.
DIGITALA MEDLEMSAKTIVITETER
Under året har förbundet arrangerat sex digitala aktiviteter riktade till alla förbundets medlemmar.
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Aktiviteterna har varit möjliga med hjälp av extra coronastöd från Svenska Postkodlotteriet.
Utvärderingarna visar att deltagarna varit nöjda eller mycket nöjda med aktiviteternas upplägg
och innehåll. Följande citat kommer från en av deltagarna under visningen på Livrustkammaren
11 november:
Hej och tack snälla igen för en bra och rolig visning! Jag och min familj har varit hemma sedan mars
2020 då vi tillhör riskgrupper för Covid-19. Dessa visningar har varit jätteroliga att kunna vara med
på trots vår isolering. Vi önskar och hoppas att ni fortsätter med dessa när pandemin är över då det
passar oss med ASD väldigt bra […]
För att möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att delta uppmanades medlemmar från
samma hushåll att bara anmäla en deltagare och delta från samma skärm. Detta gör att
deltagarantalet är något missvisande. Utvärderingarna visar att många varit mellan 2–4 personer
bakom en och samma deltagare.
• Guidad visning på Naturhistoriska riksmuseet 14 april. 130 deltagare. Tillsammans med en
museipedagog besökte vi utställningen Fossil och evolution. Deltagarna fick även möjlighet
att ställa frågor under visningen.
• Besök på Kolmårdens djurpark 2 juni. 185 deltagare. Vi fick ta del av ett exklusivt filmat
besök hos elefanterna och lejonen på Kolmårdens djurpark. Efter filmen hade deltagarna
möjlighet att ställa frågor till en medverkande zoopedagog. Besöket finns tillgängligt att se
i efterhand på www.autism.se.
• Föreläsning om Gamla Uppsala museum 12 oktober. 30 deltagare. Under en föreläsning
med en av arkeologerna på Gamla Uppsala museum fick vi lära oss om ynglingakungar,
krigisk järnålder och Gamla Uppsala högar.
• Guidad visning på Vasamuseet 27 oktober. 80 deltagare. Tillsammans med en
museipedagog fick vi besöka Vasamuseets utställning och lära oss om skeppet Vasa och
tiden då hon byggdes.
• Guidad visning på Livrustkammaren 11 november.79 deltagare. Tillsammans med en
museipedagog fick vi besöka Livrustkammarens utställning och lära oss om Sveriges
kungliga historia och historiska kungliga plagg och föremål.
• Churchill var inte heller klok med Östra Teatern 1 december. 43 deltagare. Föreställning av
pjäsen Churchill var inte heller klok. Efter föreställningen följde ett panelsamtal med
skådespelarensemblen där publiken hade möjlighet att ställa frågor.
LÄGERVERKSAMHET
Sommarläger
2021 kunde förbundet återuppta sina årliga sommarläger för familjer med barn, ungdomar och vuxna
med autism och Aspergers syndrom. Lägren ägde rum på Höllviksnäs i Skåne. Totalt deltog 134
personer från 41 familjer. Lägren var uppdelade efter ålder och utvecklingsnivå hos personerna med
autism. Lägren finansierades med deltagaravgifter och bidrag från flera fonder. Överlag visar
utvärderingarna att deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med helhetsupplevelsen av lägret.
Familjeveckorna i Sunne
I Sunne, Värmland anordnades två familjeveckor för familjer med barn med autism. Under varje vecka
fanns plats för sju familjer. På grund av sena avhopp deltog fem familjer per vecka. Under veckorna fick
deltagarna lära sig mer om autism och hur man kan förenkla sin vardag. För tredje året anordnades
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familjeveckorna i Sunne av Utbildningscenter Autism. Familjeveckorna arrangeras på uppdrag av
förbundet, och drivs med hjälp av medel från Folkhälsomyndigheten. Målet med veckorna är att ge
familjerna en ”verktygslåda” med ny kunskap. Detta uppnås genom föreläsningar, gruppdiskussioner
och egna samtal under fem dagar. För många av familjerna som deltar är familjeveckorna i Sunne en
möjlighet till vila och återhämtning. Även syskon som följer med erbjuds aktiviteter. Veckan är även ett
tillfälle att få träffa och diskutera med andra familjer som har en liknande livssituation.
Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med ett snittbetyg på 3,9/5 den första veckan
och 4,5/5 den andra veckan.
Hela Spektrats sommarläger
Inom projektet Hela Spektrat anordnade förbundet tillsammans med Min Stora Dag en familjehelg på
ön Marholmen utanför Stockholm. Du kan läsa mer om detta under Hela Spektrat sid 7.
UTÖKADE TELEFONTIDER
Kansliets telefontider har under året varit mellan klockan 9–12 måndag till torsdag. Under året har
även förbundets dotterbolag Utbildningscenter Autism fortsatt sitt utökade stöd till medlemmar.
Två kvällar i veckan har konsulter, med erfarenhet av och kompetens om autism, per telefon svarat
på frågor från medlemmar.

Digitala kanaler och mediamedverkan
Autism- och Aspergerförbundet använder sociala medier och webbplatsen för att sprida kunskap om
autism, driva opinion och underlätta för engagemang. Vår mediamedverkan är ytterligare ett sätt att
sprida kunskap om autism. Nedan presenterar vi vårt arbete med digitala kanaler och
mediamedverkan under år 2021.
SOCIALA MEDIER
Autism- och Aspergerförbundet använder sociala medier och webbplatsen www.autism.se för att
sprida kunskap om autism, driva opinion och underlätta för engagemang.
Autism- och Aspergerförbundets antal följare på sociala medier år 2021:
Facebook: 35 911 följare (ökning med 4050 följare och 13 % sedan 2020)
Twitter: 1 756 följare (ökning med 256 följare och 17 % sedan 2020)
Instagram: 5 085 följare (ökning med 3000 följare och 154 % sedan 2020)
Facebook @Autism- och Aspergerförbundet
På vår Facebooksida sprider vi kunskap om autism, synlig gör förbundets opinionsbildande arbete
och ger konkreta tips som kan förbättra vardagen för personer med autism. Engagemanget på
sidan har fortsatt att öka och under år 2021 fick vi cirka 77 nya följare i veckan. Vid årsskiftet hade
vi 35 911 följare. En ökning med 4 050 följare sedan 2020. Facebooksidans totala räckvidd under
2021 var totalt 824 567. Under året har vi anpassat innehållet på Facebook för att öka
engagemanget till exempel genom kommentarer och delningar av inlägg vilket har gett effekt. Den
genomsnittliga engagemangsgraden under 2021 har legat på 11,3 procent. Ett bra värde på
engagemang på Facebook är 5–7 procent och siffror över 10 procent anses väldigt bra. Det inlägg
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som fått allra störst spridning på vår Facebooksida är den personliga berättelsen “Jag är trött”. Den
nådde ut till 135 600 personer och fick 6 400 reaktioner, kommentarer och delningar. Personliga
berättelser och tipslistor går överlag bra, till exempel nådde inlägget ”Åtta tips för bra bemötande
inom vården” ut till 56 250 personer. Även inlägg som bjöd in till Hela Spektrats seminarium och
tågaktiviteten fick stor spridning, se under Hela Spektrat sid 7.
Twitter @autismasperg
På vårt Twitterkonto delar vi vårt intressepolitiska arbete och skapar opinion. Vi har 1 756 följare, en
ökning med 256 följare sedan 2020.
Instagram @autismsverige
På Instagram sprider vi kunskap om autism och visar på olika typer av engagemang
inom organisationen. Under år 2021 har Instagram vuxit snabbt med cirka 60 nya
följare i veckan. Vid årsskiftet hade vi 5 085 följare vilket är en ökning med 3 000
sedan år 2020, motsvarande 154 procent. De inlägg som får störst spridning på
Instagram är tips om förbundets eget material och personliga berättelser från
personer med egen diagnos eller deras anhöriga. Det inlägg som under året fick störst
spridning var en video med Johanna och hennes mamma Theres som var en del av
förbundets rapport Förlorade år. Videon handlar om Johannas ohållbara skolmiljö och
om kommunens nekande av tilläggsbelopp. Inlägget nådde 76 849 personer.
Medlemsbrevet Medlemsnytt
Medlemsnytt riktar sig direkt till förbundets alla medlemmar som uppgett e-postadress. Den 29 april
lanserades medlemsbrevet i ny form och i ett nytt utskicksverktyg som heter Paloma. Syftet med
Medlemsnytt är att skapa medlemsvärde för befintliga medlemmar och stärka vi-känslan inom
förbundet. Prioriterat innehåll är boktips, filmer, information om medlemsaktiviteter som omfattar
hela landet och information från de projekt förbundet är involverad i. Den genomsnittliga
öppningsfrekvensen för Medlemsnytt är 45,9 procent vilket är väldigt högt. Den genomsnittliga
öppningsfrekvensen för ideella organisationer och myndigheter är 26 procent.
Webbplats www.autism.se
Den 27 maj 2021 lanserades förbundets nya webbplats som fått ett modernare utseende och innehåll
som bättre matchar besökarnas behov. Innehåll och struktur på vår nya webb har anpassats utifrån
den inledande dialogen med våra målgrupper vid workshops och fokusgruppintervjuer. Det innehåll
som framförallt efterfrågades var hjälp att hitta rätt bland samhällets stöd och rättigheter, men även
personliga berättelser, vardagstips och hur jag kan engagera mig i den här organisationen. Nytt är att
en besökare som går in på sitt distrikts webbplats fortfarande kan se förbundets faktatexter.
Distriktens redaktörer kan lägga in information om vad som gäller i den egna regionen, till exempel vid
utredning eller habilitering. Det ska även vara lätt att hitta in till mötesplatser och engagemang. Här är
distriktens kalendrar viktiga. Kalendern ska bli mer användarvänlig med bättre översikt. Distrikten kan
även välja om deras aktiviteter ska vara öppna för näraliggande distrikt. Arbetet med att ta fram ny
webbplats har skett tillsammans med den digitala byrån Metamatrix och publiceringsverktyget som
används är Umbraco. Webbplatsen lever upp till de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web
Content Accessibility Guidelines WCAG samt de riktlinjer för kognitiv tillgänglighet som organisationen
Begripsam tagit fram. Inför lanseringen har vi tillsammans med Begrip sam genomfört flertalet
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testtillfällen med användare med egen diagnos för att säkerställa att sidan är lättnavigerad och att
design och innehåll är kognitivt tillgängligt. Efter lansering har arbetet med att förbättra och utveckla
olika funktioner såsom kalendern fortsatt. Vi har även genomfört två digitala utbildningar för lokala
redaktörer. Del ett gick igenom grunderna i verktyget Umbraco, del två hade fokus på att skapa
tillgängligt innehåll på webben. Sedan lansering har webbplatsen haft sammanlagt 816 480
sidvisningar.
Topp-10 av de mest besökta sidorna (siffran anger totala antalet sidvisningar):
1. Startsidan autism.se – 95 005
2. Autism – 78 370
3. Webbkurs (e-autism) – 23 790
4. Aspergers syndrom – 20 410
5. Diagnosmanualer och kriterier – 20 240
6. Atypisk autism – 16 680
7. Stöd och rättigheter – 16 350
8. Autistiska drag – 10 360
9. Omvårdnadsbidrag – 10 140
10.
Personliga berättelser – 8 410
Den personliga berättelsen “Jag är trött” hamnar på elfte plats, med totalt 8 360 sidvisningar sedan
den publicerades i oktober.
MEDIAMEDVERKAN
Under år 2021 har Autism- och Aspergerförbundet vid 22 tillfällen (en liten ökning från föregående år
då mot- svarande siffra var 21) blivit intervjuade av media med anledning av vår verksamhet, inslag om
sakfrågor vi arbetar med eller övriga inslag om autism.
Om autism
• Helsidesannons i DN med porträtt av förbundets skribent och föreläsare Hanna Danmo.

Det var en del av Postkodlotteriets kampanj med alla förmånstagare.
• Intervju i TV4 Nyhetsmorgon om bristen på kunskap om autism.
• Inslag i Klartext om digitalt utanförskap.
• Inslag i Klartext om statlig e-legitimation.
• Intervju i Norran om kompetens och bemötande i verksamheter ”Det går inte att uppfostra

bort autism”.
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Intervju i P4 Gotland, om unga vuxna med autism i rättskedjan.
• Intervju i Nerikes Allehanda om kompetens i LSS- bostäder.
• Intervju i Norrköpings tidningar angående kompetens i LSS-bostäder.
• Intervju i Norran om personalkompetens LSS: ”Autism går inte att uppfostra bort”.
• Intervju i Special Nest om brist på LSS-bostäder som drabbar personer med autism.
• Intervju i Landskrona Direkt om vikten av tydlighet och kontinuitet inom daglig
verksamhet.
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• Intervju i Heja Olika om nya krav på skärpt tillsyn och kompetens på HVB-hem.

Skola
• Intervju i Special Nest om grundskolans kunskapskrav som är svåra att nå för en stor grupp

elever – även om dessa elever får stöd och anpassningar.
• Intervju i lunchekot i P1 om resursskolor som kan tvingas stänga på grund av
indragna/nerdragna tilläggsbelopp.
• Intervju i P4 väst om 10-årig pojke som får undervisning helt ensam på nerlagd skola.
• Intervju i P4 Funk om att samhällets resurser inte räcker till för 4-årige Oma.
Socialförsäkring
• Intervju i Special Nest om omvårdnadsbidraget.
• Intervju i tidningen Hem & Hyra om höjt bostadstillägg för personer med aktivitets- eller
sjukersättning, att förändringen gör skillnad för många som lever under knappa
ekonomiska förhållanden. Men att det behövs mer.
• Inslag i Hallands nyheter om omvårdnadsbidraget.
Hälsa och sjukvård
• Intervju i P4 Sjuhärad om ung kvinna med autism som faller mellan stolarna i vården.
• Intervju i Dagens medicin om melatonin.

Arbetsmarknad
• Intervju i Nyhetsmorgon i TV4 om hindren på arbetsmarknaden för personer med autism och

om vad arbets givare kan tänka på för att bredda sin rekrytering.
Ekonomi
Autism- och Aspergerförbundet redovisar ekonomin kalenderårsvis och redogör för år 2021 som
helhet, med jämförelse med år 2020 inom parentes.
Autism- och Aspergerförbundets verksamhet finansieras till största delen av statsbidrag,
medlemsavgifter och medel från Svenska Postkodlotteriet. Men även gåvor och bidrag från
privatpersoner, fonder, stiftelser och företag är nödvändiga för förbundets verksamhet. Intäkterna år
2021 uppgick till 16,6 (15,6) mkr. Fördelningen av intäkterna bestod till 45 (42) % av bidrag, varav
statsbidraget uppgick till 78 (86) % av de totala bidragen. 10 (11) % av intäkterna bestod av
medlemsavgifter, 37 (44) % bestod av gåvor och 7 (3) % av nettoomsättning. I andelen gåvor
ingår basstödet från Svenska Postkodlotteriet. Nettoomsättningen år 2021 bestod främst av
annonsintäkter från annonser i Tidningen Autism.
Verksamhetskostnaderna uppgick under år 2021 till 17,5 (14,6) mkr, varav 13,7 (10) mkr
ändamålskostnader, 3,7 (4) mkr administrationskostnader och en mindre del insamlingskostnader.
Utvärdering och uppföljning
Mätinstrument är bland annat: google analytics, facebook och instagrams statistikverktyg, enkäter,
ekonomisk uppföljning, medlemsantal och vårt medlemsregister. Vi mäter även effekt via
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omvärldsbevakningsverktyget Retriever där vi kan se räckvidd på debattartiklar och andra
mediaaktiviteter.
Utöver detta mäter vi resultat och framgång på olika sätt beroende på aktivitet och
verksamhetsområde. Några exempel är:
•

•
•
•
•

•
•

Vår framgång i remissprocessen mäter vi genom att se vilka av våra förslag som lyfts av andra
organisationer och om något kommer med i den slutgiltiga propositionen. En sådan process
tar olika lång tid.
Vår framgång i debattartiklar mäter vi genom att se till spridning och räckvidd.
Vi mäter vår hemsidas resultat med hjälp av google analytics. Där tittar vi bland annat på
sidvisningar och hur länge en genomsnittlig besökare använder vår hemsida.
Vi mäter vårt arbete på sociala medier genom facebook, instagram och twitters
statistikverktyg där vi bland annat mäter följare, räckvidd, vilka grupper som interagerar.
Vi mäter generella levnadsvillkor och tillgången till stödinsatser för vår målgrupp genom våra
enkäter. Där fångar vi upp våra medlemmars levnadsvillkor och kan även följa utvecklingen
mellan enkäterna. Enkäterna fungerar också som påverkansverktyg.
Vårt medlemsantal följs upp årligen.
Vi gör läsarundersökningar för Tidningen Autism. Senaste undersökningen gjordes 2016.

Vi har noterat att lokala debattartiklar får stor spridning och därmed potentiellt stor effekt och är ett
arbetssätt vi därför kommer fortsätta att utforska och utvärdera i större utsträckning. I och med vår
nya vision- och verksamhetsplattform har vi även beslutat oss för en gemensam ton – vilket också gör
att vi arbetar för att uppfattas som en lösningsleverantör framför en kravmaskin. Vi vill bidra till en
konstruktiv debatt och det verkar ha gett resultat. Dock fick vi färre debattartiklar publicerade 2021
jämfört med 2020, detta på grund av en lägre bemanning i den intressepolitiska enheten än året
innan.
Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i våra egna kanaler vad gäller kanalval och innehåll. Med
hjälp av våran nya webbplats och vår kommunikationsplan har vi fått bättre spridning i våra kanaler
och når bättre ut med våra budskap. Vi har märkt en positiv skillnad när vi anpassar och riktar vår
kommunikation utifrån målgrupp. På Instagram kan vi tydligast se en skillnad, där har vi på ett år ökat
med 154 % när arbetet med kanalen blev mer riktat. Översynen av våra kanaler är fortsatt viktig för att
attrahera nya medlemmar och för att behålla våra befintliga medlemmar. Vi kan dock inte än säga att
arbetet med våra digitala kanaler har påverkat vårt medlemsantal på något vis.
För att i större utsträckning skapa bättre levnadsvillkor för personer med autism är
föreningsutvecklingen ett viktigt arbete. Vi behöver finnas där våra medlemmar finns och vara en
tillgänglig organisation. Att våra medlemssiffror de senaste åren har ökat visar att det finns ett stort
intresse för våra frågor och att behovet av stöd och sammanhang är stort. Under år 2021 ökade vi
antalet medlemmar igen (jämfört med 2020 där vi för första gången på många år minskade antalet
medlemmar). Vårt medlemskap är förenat med en medlemsavgift samtidigt som en stor del av vår
medlemsgrupp i snitt lever under existensminimum, vilket kan tyda på att organisationen har ett starkt
värde för våra medlemmar och/eller att vår medlemsgrupp inte påverkats lika starkt ekonomiskt av
pandemin som andra organisationers medlemmar har gjort. Oaktat anledning behöver vi fortsätta
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skapa goda förutsättningar för våra medlemmar och ideellt verksamma genom seminarium,
idédiskussion och erfarenhetsutbyten.
Många medlemmar och förtroendevalda inom vår organisation har ett engagemang som härstammar
från egna upplevelser av att ha autism, vara anhörig till någon med autism eller på andra sätt möta
personer med autism i sin vardag. Det innebär att en stor del har en pressad livssituation och måste
ransonera sin energi för att orka med vardagen. Vi värdesätter olika typer av engagemang och vill att
det ska finnas utrymme för alla att engagera sig på det sätt som passar just dem och att
engagemanget ska vara hållbart. Målsättningen är att genom ett systematiskt uppdragsmiljöarbete
hjälpa distriktsstyrelserna med att bygga hållbara former för engagemang.
För att upprätthålla och förbättra Autism- och Aspergerförbundets resultat i framtiden kommer vi i
större utsträckning att följa upp våra aktiviteter och resultat. Detta för att säkerställa att vi använder
de resurser vi har på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett exempel på hur vi har gjort det är i
arbetet med den nya webbplatsen. För att säkerställa att hemsidan blir ändamålsenlig har vi haft flera
testgrupper med våra målgrupper där de fått delge sina behov. Dessa samtal har legat till grund för
hemsidans utformning.
Vi har under år 2021 börjat implementera uppföljning inom kommunikationsenheten där en digital
strategi med mätbara mål sattes. Den har fungerat som ett bra styrdokument under året och som
inspiration till övrigt arbete. Nästa steg är att fundera på effektuppföljning i vårt intressepolitiska
arbete som är något svårare att följa upp då många processer sker parallellt och under lång tid – där vi
dessutom inte är den enda påverkansaktören. Målsättningen är att utifrån de resultatmål som är satta
arbeta vidare med indikatorer samt en mätplan som uppmuntrar regelbunden uppföljning under
verksamhetsåret.
År 2021 fortsatte vi att arrangera digitala arrangemang då vi utvärderingarna visat att det är en
uppskattad form av medlemsaktivitet. Både för personer som bor i delar av landet där det inte
anordnas så mycket aktiviteter samt för personer som har svårt för att delta på fysiska evenemang,
exempelvis på grund av svårigheter att hantera många intryck eller för att träffa många nya personer.
Att variera digitala och fysiska arrangemang kan göra oss till en mer tillgänglig organisation i framtiden.
Vår kunskap om autism har efterfrågats av myndigheter och andra organisationer under året. Det är
när vi blir tillfrågade som experter vi får den reella möjligheten att påverka och vårt arbete fortsätter
fokusera på att vara lösningsfokuserat, tydligt och trevligt för att på sikt nå vår vision om bättre
levnadsvillkor för personer med autism.
Sammanfattningsvis hände mycket år 2021 – såväl internt som i vår omvärld. Trots det kan vi se hur vi
under år 2021 har fortsatt att leverera goda resultat.
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Bilaga 1: Projektsamverkan
Förbundets projektsamverkan innebär främst att vi har en plats i projektets styrgrupp eller
referensgrupp – vilket innebär att vi löpande delger synpunkter och idéer i projektets arbete för att
säkerställa att det är anpassat för våra medlemmar. Här kan du läsa mer om vilka projekt vi samverkat
med under år 2021.
ARBETSMARKNAD
Projektet Ett hållbart arbetsliv, Funktionsrätt Västmanland. Projektet arbetar för att kompetensen hos
personer med funktionsnedsättning ska tillvaratas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Projektet pågår
till och med 2022.
Forskningsprojektet Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland
personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, Malmö Universitet. Syftet
med projektet är att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på
förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Projektet pågår till och med 2023.
HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter, Civil Right Defenders. Projektets övergripande syfte
är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma
människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård. Under 2021 har förbundet bland annat
bidragit till texter om autism till organisationens digitala plattform Processtöd som vänder sig till
advokater. Projektet pågår till och med 2023.
Projektet Inflytande inom rättspsykiatrin, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Syftet med
projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i
utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till
en större framtidstro. Projektet pågår till och med 2023.
Projektet Universell menskompetens, MENSEN. Visionen är att barn och unga, oavsett
funktionsförmåga, ska veta vad mens är, vad det kan innebära för olika personer och känna sig trygga i
sin kropp och kunskap. Projektet pågår till och med 2023.
INTERNATIONEL LT
Nepal – läs mer om förbundets internationella projekt i verksamhetsberättelsen på sida 8.
KOGNITIV TILLGÄNGLIGHET
Projektet DigiKog, Begripsam. Projektet tar fram kognitivt tillgängliga digitala produkter och
tjänster. Projektet pågår till och med 2022.
Projektet Bland kakor och moln, Medborgarskolan. Syftet är att äldre personer i Stockholm med
funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i var dagen. Projektet
pågår till och med 2022.
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Projektet Bildsymboler för många fler, Svenska institutet för standarder. Arbetsgruppen ser över
om bildsymboler är tydliga och tillgängliga. Projektet är löpande och har inget slutdatum.
Forskningsprojektet Kommunikation om sensoriska upplevelser vid autismspektrumtillstånd, Umeå
universitet. Projektet har två relaterade mål: 1) att undersöka hur vuxna med
autismspektrumtillstånd förmedlar sina sensoriska upplevelser, och 2) att underlätta sensorisk
kommunikation i vårdsituationer för denna grupp. Projektet pågår till och med 2022.
Forskningsprojektet Kollektivtrafikanvändning hos personer med NPF, Statens väg- och
trafikforskningsinstitut (VTI). Syftar till att undersöka hur personer med bland annat autism och
ADHD använder kollektiv trafiken och vilka hinder de upplever. Projektet pågår till och med 2022.
Projektet KomBo – kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter, DART –
kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning (Sahlgrenska
universitetssjukhuset). Syftar till att säkerställa att personer med autism och intellektuell
funktionsnedsättning (IF) som har insats enligt LSS får sina kommunikativa rättigheter
tillgodosedda. Projektet kommer bland annat ta fram utbildningsmaterial, undervisningsfilmer
och en handledarutbildning. Projektet startade hösten 2021 och pågår
till och med 2024.
KU LTUR OCH FRITID
Hela Spektrat – läs mer om projektet som förbundet driver tillsammans med Min Stora Dag på sida 7 i
verksamhetsberättelsen.
ÖVRIGT
Projektet Gott liv som äldre, FUB Västmanland. Projektet arbetar för att lyfta fram och sprida goda
exempel och idéer som finns runt om i landet på hur man kan ordna bra lösningar gällande
aktiviteter och boende för äldre med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet pågår till och med
2023.
Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
(RFS). Projektet ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara
medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som gode män som ställföreträdare ger.
Projektet pågår till och med 2023.
Forskningsprojektet Förbättrad rättsprocess för personer med autism, Drexel University, Philadelphia,
USA. Målet är att utarbeta riktlinjer för hur rättsväsendet kan bli bättre på att bemöta och behandla
personer med autism såväl i rollen som brottsoffer som tilltalade och dömda. Projektet pågick till och
med 2021.
Projektet Rätt från början, Funktionsrätt Sverige. Projektet vill bidra till förverkligandet av ett
samhälle för alla, genom att stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och
metoder för att arbeta med Universell utform ning samt bidra till skapandet av inkluderande miljöer,
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tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.
Projektet pågick till och med 2021.
Projektet Techformance, förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. Projektet
arbetar med att ta fram konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder som
scenkonstbranschen enkelt ska kunna använda sig av för att skapa delaktighet, nya berättelser och
konstnärliga upplevelser för barn. Projektet pågår till och med 2022.
Forskningsprojektet En utvärdering av programmet Parenting Young Children (PYC), Högskolan
Dalarna. Projektet ska utvärdera en metod för föräldraskapsstöd i hemmiljö för föräldrar med
intellektuell funktionsnedsättning eller kogni tiva svårigheter. Projektet pågår till och med 2024.
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Bilaga 2: Samråd
För att vi ska kunna påverka i frågor som är viktiga för våra medlemmar behöver vi uppmärksamma
våra frågor i olika sammanhang. Vi sitter därför i samråd hos myndigheter och organisationer som
kommer i kontakt med våra medlemmar. Syftet är att förbättra levnadsvillkoren för personer med
autism.
ARBETSMARKNAD
•
•
•

Arbetsförmedlingens samråd
Arbetsförmedlingens råd för arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetsmiljöverkets samråd

FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
•
•
•
•

Myndigheten för delaktighets samråd
Ordförandemöten och kanslichefsmöten inom Funktionsrätt Sverige
Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinder frågor ”Funktionshindersnämnden”
Regeringens funktionshinderdelegation

HÄLSA OCH SJUKVÅRD, LSS OCH SOCIALTJÄNST
•
•
•
•
•
•

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) dialogforum
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys patient- och brukarråd
Socialstyrelsen med anledning av covid-19
Statens institutionsstyrelse (SiS) brukarråd
Försäkringskassans funktionshindernämnd
Göteborgs universitet centrum för personcentrerad vård

LAG OCH RÄTT
•
•
•
•

Domstolsverkets samråd
Diskrimineringsombudsmannens dialogmöten
Polisens samråd med funktionshinderorganisationer
Rikspolisstyrelsens och brottsoffermyndighetens samråd
SKOLA

•
•
•
•

Skolinspektionens samverkansråd
Skolmyndighetsgemensamt samråd
Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella intresseråd
Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala intresseråd, norra regionen

ÖVRIGT
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) dialogmöten med
funktionshinder- organisationerna
• Kulturrådet (genom Funktionsrätt Sverige)
• Post- och telestyrelsens samråd
• Sveriges arbetsterapeuters samråd
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Bilaga 3: Förbundets påverkansinsatser år 2021
Nedan kan du läsa vilka intressepolitiska aktiviteter förbundet genomfört för att påverka beslutsfattare
under år 2021.
ARBETSMARKNAD
Skrivelse
Tillsammans med medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige skickades en skrivelse till
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att uppmärksamma behovet av en utredning angående
arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning.
Pressmeddelande
Tillsammans med medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige skickades pressmeddelandet:
”Funktionsrättsrörelsen vill se utredning om arbetsmarknadspolitiken för personer med
funktionsnedsättning”.
73-punktsprogram för nödvändiga arbetsmarknads- reformer
Autism- och Aspergerförbundet medverkade tillsammans med medlemsorganisationer i Funktionsrätt
Sverige till att ta fram ett 73-punktsprogram för nödvändiga arbetsmarknadsreformer som
överlämnades till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Möten och samverkan
Autism- och Aspergerförbundet har under året deltagit i samtal med Arbetsförmedlingen med
anledning av myndighetens omställning, haft möte med Samhall för att delge förbundets
medlemmars perspektiv och i dialogseminarium med PSFunk, möten där de tre public
servicebolagen träffar funktionsrättsrörelsen två gånger om året, kring inkluderande rekrytering
och arbetsplats.
HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Remissvar
Förbundet har lämnat remissvar rörande:
•
•
•

Socialstyrelsens Konsekvensutredning – ”Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård” (SOSFS 2008:18).
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59).
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 202134).
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Referensgrupper
•

Förbundet har samverkat med Socialstyrelsens pilot projekt som handlar om integrerad vård
för unga som vårdas på Statens Institutionsstyrelses särskilda ungdomshem som riktar sig
särskilt mot barn och unga med autism. Projektet pågår fram till 2024.
• Deltagit i referensgruppen för översyn av Social- styrelsens föreskrifter om psykiatrisk
tvångsvård (SOSFS 2008:18)
• Förbundet har deltagit i referensgrupp i utredningen om sammanhållen god och nära vård för
barn och unga.
• Deltagit i Tillgänglighetsdelegationens referensgrupp för patient- och
närståendeorganisationer.
Möten och samverkan
• Samråd med Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande deras uppdrag kring bristande
tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
• Lämnat underlag till Folkhälsomyndigheten rörande kommande nationell strategi för psykisk
hälsa och suicidprevention
• Förbundet har medverkat i dialogforum inom Tandvård- och läkemedelsförmånsverket.
• Förbundet har deltagit i Socialstyrelsens regelbundna möten med
funktionshinderorganisationer med anled ning av covid-19. Lägesrapporter samt
informationsutbyte.
• Förbundet har deltagit i en hearing inom ramen för regeringens Coronakommission. Bland
annat har patienters och brukares upplevelser av vården och omsorgen under pandemin
berörts.
• Förbundet har intervjuats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kring vaccinering.
Covid-19
•

Debattartikel ”Stödet till personer med autism har kraftigt försämrats under pandemin”
publicerades i Altinget.

LSS – LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE
Debattartikel
•

”Utredningen ger inga svar på hur LSS ska stärkas”, publicerad i Altinget blev en av 2021 års
mest lästa debattartiklar i Altinget.

Remissvar
•
•
•

Remissvar avlämnades till utredningen ”Utbetalning av ersättning för personlig assistans
endast vid tillstånd”
Likaså lämnades remissvar till utredningarna ”Boende på (o)lika villkor (SOU 2021:14)
”Stärkt rätt till personlig assistans, ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och
tryggare sjuk- vårdande insatser” (SOU 2021:37).
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Expertgrupp
Förbundet har deltagit i utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS.
Utredningen presenterade sina förslag under 2021.
Skrivelser
Förbundet har tillsammans med FUB tillskrivit digitaliseringsminister Anders Ygeman och
socialminister Lena Hallengren angående det digitala utanförskap som många personer med
funktionsnedsättning (vilka omfattas av LSS) upplever.
Möten och samverkan
• Möte med Generaldirektören med flera från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med

anledning av övergrepp och kränkningar på gruppbostäder.
• Samtal med Vård- och omsorgscollege om kompetens inom LSS.
SKOLA OCH UTBILDNING
Debattartiklar
• ”Med rätt stöd klarar fler barn med autism skolan” publicerades i Dagens Samhälle. En

länsversion publicerades i 54 lokaltidningar. Totalt blev räckvidden 1 290 594 läsare.
• ”Så kan pedagoger hjälpa flickor med autism ännu bättre.” Debattartikeln skickades till
lokaltidningar i Sveriges samtliga län och publicerades i 42 tidningar. Totalt blev
räckvidden 216 791 läsare.
• ”Dags att alla barn får välja skola” publicerades i Altinget.
• ”Skrota systemet med tilläggsbelopp” publicerades i Svenska Dagbladet.
Referensgrupp
• Deltagit i referensgruppen för den statliga utredningen om ett statligt huvudmannaskap för

skolan (U 2020:07).
Remissvar
• Lämnat yttrande till Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till

kunskap (SOU 2021:70).
• Lämnat remissvar till Skolverket avseende “Förslag till allmänna råd med kommentarer om
arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.
• Lämnat remissvar till utredningen: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU
2021:11).
• Lämnat remissvar Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området (SOU 2020:79).
Skrivelse
• Förbundet har tillsammans med Riksförbundet Attention skickat en skrivelse till

Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om behovet av nationell statistik.
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Möten och samverkan
• Förbundet har medverkat i Skolinspektionens Barn- och elevombuds dialogmöte med

intresseorganisationer.
• Förbundet har haft möte med Samtrans, utförare av skolskjuts, och lyft behovet av kvalitet i

skolskjutsverksamheten och särskilt kompetens kring autism

• Förbundet har haft löpande diskussioner med ledamöter i utbildningsutskottet kring

frågan om tilläggsbeloppet.
• Möte med Diskrimineringsombudsmannen, DO, kring förbundets skolenkät och skolfrågor som

rör barn/ elever med autism.
SOCIALFÖRSÄKRING
Remissvar
• Förbundet har lämnat remissvar till utredningarna ”En sjukförsäkring med prevention,

rehabilitering och trygghet” (SOU 2021:69).
• ”Förstärkt skattereduktion för personer med sjuk- ersättning och aktivitetsersättning”
(Fi2021/02871/S1).
Skrivelser
Förbundet har skickat en skrivelse till Socialdepartementet med uppmaningen att tillse att föräldrar
till barn med funktionsnedsättning får ersättning för det merarbete de utför. Detta med anledning av
Inspektionen för social- försäkringens (ISF) förstudie i frågan. Denna visade bland annat att det kan bli
svårare att komma upp till de högre ersättningsnivåerna inom omvårdnadsbidraget, jämfört med
förutsättningarna inom ramen för det tidigare vårdbidraget.
Skriftliga underlag
Förbundet har lämnat skriftliga underlag till:
• VAB-utredningen angående behovet av tillfällig föräldrapenning för barn med kronisk
sjukdom eller funktionsnedsättning.
• Försäkringskassan för att förtydliga samt förenkla informationen på hemsidan om
merkostnadsersättning.
• Transportstyrelsen inför översynen av föreskrifter om prov inom taxi. ”Rätt krav på framtidens
taxiförare & företagare”.
Möten och samverkan
• Förbundet har haft ett enskilt möte med utredaren i VAB-utredningen gällande frågor om

VAB och problematisk skolfrånvaro med mera.
• Förbundet har deltagit på dialogmöten inför Transportstyrelsens översyn (”Rätt krav på
framtidens taxiförare & företagare”) av föreskrifter om prov inom taxinäringen.
• Riksrevisionen genomför en granskning av Polismyndighetens arbete med att lämna
information till brotts utsatta. Förbundet har lämnat ett autismspecifikt perspektiv på hur
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information kan lämnas till personer som har varit utsatta för brott.
• Enskilt möte med Försäkringskassan om merkostnads ersättning.
• Möte med socialministern gällande budgetsatsningar inom funktionshinderområdet.
ÖVRIGT
Remissvar
• ”Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47).
• ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i
yrkeskunnande för yrkesmässig trafik”.
Debattartiklar
• ”Den digitala diskrimineringen måste upphöra”, publicerad i Dagens Samhälle.

Skriftliga underlag
Förbundet har lämnat skriftligt underlag till:
• Riksrevisionen med anledning av deras granskning av Polismyndighetens arbete med att
lämna information till brottsutsatta. Frågor som behandlas är bland annat vilket stöd
personer med autism kan behöva i kontakt med polisen.
• Socialstyrelsen avseende ”Kunskapsstöd – anpassa insatser för barn och unga med NPF
eller svag begåvning”
• Utredningen om civilt försvar ( Ju 2018:05) där vi, tillsammans med Riksförbundet FUB,
lyfte vikten av ett funktionshinderperspektiv i arbetet med kris beredskap.
Möten och samverkan
• Förbundet har under året fortsatt samverkan med polisen. I polisens arbete med att utbilda

yrkeskategorier som har kontakt med allmänheten har utbildningsinsatserna skett i
samarbete med funktionshinderrörelsen. Förbundet har varit med och tagit fram relevant
utbildningsmaterial.
• Förbundet ingår i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer kring
autism och adhd.
• Möte med Statens institut för standarder och Sveriges Television om tillgänglighetssymboler
i SVT:s digitala streamingtjänster.
• Förbundet har intervjuats av Post- och telestyrelsen inför kommande förändringar av
postgången.
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