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Det här är Autism-  
och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet är en medlemsorganisation som sprider 
 kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi arbetar 
för bättre levnadsvillkor för alla med autism.  

Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts 
med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet. Autism- och Asperger-
förbundets 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.

Autism- och Aspergerförbundets kärnvärden är engagemang, kompetens och 
lösningsfokus. Vårt personliga engagemang ger oss kraft att agera och bidrar 
till gemenskap och glädje. 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.

Autism- och Aspergerförbundet är en lärande organisation och vi delar 
generöst med oss av vår kunskap. Vi utgår alltid från forskning, fakta och våra 
samlade erfarenheter. Genom att ta till vara på all vår kompetens och vara sak-
liga bygger vi förtroende och höjer kunskapsnivån om autism i samhället.

I såväl kontakter med medlemmar som i vår externa kommunikation strävar 
vi efter att ta ansvar, vara konstruktiva och samarbeta för att nå uppsatta mål. 
Vårt lösningsfokus skapar riktning i arbetet samtidigt som det ger oss energi 
och framåtanda. 

Förbundet har cirka 18 400 medlemmar i 24 distrikt runt om i landet. På riks-
kansliet i Stockholm arbetar 13 personer. 

utbildningscenter autism ab är förbundets helägda dotterbolag som 
drivs utan vinstintresse. Bolaget erbjuder utbildning om autism till professio-
nella, närstående och personer med autism.  

stiftelsen autism har som ändamål att främja goda levnadsvillkor för 
 personer med autism och autismliknande tillstånd i alla åldrar. Stiftelsen ger 
bidrag till forskning och utveckling samt till verksamheter och projekt som 
verkar i enlighet med stiftelsens ändamål. 
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År 2020 i siffror 

ANTAL DEBATTARTIKLAR: 

15
ANTAL REMISSVAR: 

9

ANTAL DELTAGARE PÅ RIKSKONFERENSEN: 

1 000
ANTAL FÖLJARE TWITTER: 

1 506
ANTAL FÖLJARE INSTAGRAM: 

2 000
ANTAL ANVÄNDARE E-AUTISM: 

11 000

ANTAL MEDLEMMAR: 

18 383

INSAMLADE MEDEL (TOTALT): 

13 406 000 kr

MEDVERKADE I INTERVJU OCH MEDIA 21 GÅNGER. 
JÄMFÖRT MED 2019 ÄR DET EN ÖKNING MED: 

75 %

ANTAL FÖLJARE FACEBOOK: 

31 861
DEBATTARTIKEL MED  
STÖRST RÄCKVIDD:  

7,7M
IL
JO
N
ER

ANTAL SKOLOMBUD/ 
LSS-OMBUD/OMBUD  
MED EGEN DIAGNOS:  

80
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Ordföranden har ordet
2020 har varit ett år som vi alla kommer att minnas - i hela världen. När vi ser tillbaka på 
året kommer en del av oss att tänka att det var ett år ganska likt alla andra men för de flesta 
av oss har coronapandemin bidragit till ett väldigt annorlunda år. Hur det än är med den 
saken så har Autism- och Aspergerförbundet fått tänka i nya banor och ställa om verksam-
heten på ett sätt vi aldrig kunnat förutse. 

När jag tänker tillbaka på år 2020 så är jag imponerad över hur vi alla inom förbundet och 
distrikten lyckats bedriva påverkansarbete, informera om hur det kan vara att leva med 
autism och kunnat erbjuda mötesplatser för medlemmar. Detta trots pandemin. Vi har alla 
arbetat för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, aspergers syndrom och 
andra autismspektrumtillstånd.1 Arbetet har varit fullt med utmaningar men det har funge-
rat, om än på ett annat sätt. 

Tyvärr ser vi att människor med autism fortfarande far illa i verksamheter som har till 
uppgift att utbilda, stötta, ge omsorg eller vårda. Vi är många som under året upprepade 
gånger ställt oss frågan om hur det är möjligt. Vi har uppmärksammat såväl beslutsfattare 
som allmänhet på situationen som många personer med autism och deras närstående lever 
under. Det har vi gjort med remissvar, skrivelser och debattartiklar som pekat på behov av 
förändringar inom skola, LVU2, LSS3 och hälso- och sjukvård för att nämna några viktiga 
områden. 

När pandemin slog till dök det upp nya svårigheter som snabbt blev akuta. Det hand-
lade om stängning av daglig verksamhet, om att får ersättning när en behövde vara hemma 
med sitt barn på grund av att gymnasiesärskolan stängde, om tillgänglig information och 
mycket annat. I dessa och i många andra frågor har vi samarbetat med andra organisationer 
i  funktionsrättsrörelsen för att få till förändringar till det bättre. Tillsammans är vi starka. 

Under året arrangerade förbundet en mycket uppskattad rikskonferens och ett antal 
interna sammankomster för bland annat LSS-ombuden från hela landet. Sedan starten av 
pandemin har riksmöte, rikskonferens och alla andra sammankomster har arrangerats på 
distans.  

Under år 2020 bytte förbundets tidning Ögonblick namn till Tidningen Autism och vår 
nya vision fastställdes. En vision som klart och tydligt slår fast riktningen på vårt gemen-
samma arbete - att vi ska arbeta för bättre levnadsvillkor för alla med autism. Ekono-
miskt har det varit ett år som gett oss möjlighet att utvecklas på olika sätt. Bland annat har 
 kansliet förstärkts för att öka möjligheten att stödja distriktens arbete på olika sätt. 

Jag vill varmt rekommendera dig att läsa verksamhetsberättelsen. Läsa om all verksamhet, 
inom många olika områden, som förbundet arbetat med under år 2020. 

Tack till förbundsstyrelsen och alla medarbetare på förbundskansliet! Tack vare ert stora 
engagemang och er kompetens gör Autism- och Aspergerförbundet skillnad. Det är mycket 
inspirerande att arbeta tillsammans med er!

Till sist vill jag rikta ett stort TACK till alla som bidragit på olika sätt. Tack till förtroen-
devalda och engagerade medlemmar i hela landet. Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt!

Ulla Adolfsson
Ordförande Autism- och Aspergerförbundet

1 Autism- och Asperger-
förbundets stadgar  
§ 2 Ändamål

2 Lag med särskilda 
bestämmelser om vård 
av unga 

3 Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktions-
hindrade
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Vår verksamhet år 2020
Riksmötet år 2020 antog en ny vision- och verksamhets-
plattform och den 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 levnads-
villkor 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.

Sprida kunskap  
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att öka kun-
skapen om autism i samhället. Desto mer kunskap om 
autism – ju bättre förutsättningar för goda levnadsvillkor 
för våra medlemmar. Här kan du läsa om vad förbundet 
har gjort för att öka kunskapen om autism under år 2020.

TIDNINGEN AUTISM 
Från och med nr 1 2020 heter förbundets medlemstid-
ning Tidningen Autism (tidigare Ögonblick). Med det 
nya namnet och ny omslagslayout är syftet att göra tid-
ningens innehåll tydligare. Tidningen har ambitionen att 
genom reportage och artiklar spegla frågor som är aktuella 
för våra medlemmar. Sedan namnbytet har annonsförsälj-
ningen ökat och redaktionen får fler läsarbidrag och läsar-
kommentarer än tidigare. Tidningen kom ut med totalt 
fyra nummer under år 2020, två på våren och två på hösten. 
Tidningen har en upplaga på mellan 11 000–12 000 per 
nummer. Tidningen ingår i medlemska-
pet och för övriga prenumeranter kostar 
tidningen 350 kronor per år.  

WEBBUTBILDNING E-AUTISM  
Efter ett längre uppehåll publicerades 
sommaren 2020 en uppdaterad version 
av e-autism. E-autism är en webbaserad 
introduktion om autism för exempelvis 
personal som möter autism i sitt arbete. 
Den nya versionen är tekniskt fram-
tidssäkrad samt har en mer genom-

arbetad layout och pedagogisk struktur. Den tidigare 
 versionen hade cirka 45 000 registrerade användare under 
tidsperioden januari 2016 till juni 2019 och efterfrågan på 
den nya versionen har varit stor. Från juni 2020 till och 
med december 2020 har vi haft cirka 11 000 användare. 

WEBBUTIK 
Försäljning av böcker och informationsmaterial har skett 
via webbutiken på förbundets webbplats.

BOKBORD 
På grund av coronapandemin har vi under året inte haft 
några bokbord där vi visat upp vår verksamhet och spridit 
kunskap om autism. 

DIGITAL  RIKSKONFERENS
Rikskonferensen år 2020 ägde rum digitalt. Under två till-
fällen i november bjöd förbundet in till en kostnadsfri 
konferens som innehöll 11 föreläsningar som totalt cirka 
1000 deltagare lyssnade på. Föreläsningarna syftade till att 
sprida kunskap om autism ur olika perspektiv. 

RAPPORT OM SAMHÄLLETS HINDER
Den prisbelönta journalisten Jenny Widell har under år 
2020 fått i uppdrag av Autism- och Aspergerförbundet att 
som fristående journalist beskriva samhällets hinder för 
personer med autism i relation till skola och arbete. Upp-
draget ska resultera i en rapport som publiceras år 2021.

INFORMATIONSMATERIAL 
Under året har följande informationsmaterial tagits fram:

Informationsdokument om arbetssätt vid coronavi-
ruset inom bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS, lagen om särskild service för vissa funktionshindrade. 

Informationen togs fram i samverkan 
med Sveriges Kommuner och Regi-
oner (SKR), Socialstyrelsen, Myn-
digheten för delaktighet (MFD) och 
Riksförbundet FUB. 

Informationsdokument om att 
prata om coronaviruset med personer 
med autism eller intellektuell funk-
tionsnedsättning. Dokumentet togs 
fram i samverkan med SKR, Social-
styrelsen, MFD och Riksförbundet 
FUB.

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR 
AUTISM- OCH ASPERGER-
FÖRBUNDET HAFT 2020: 

21
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Broschyren Autism – vad är det? har distriktsanpassat 
med kontaktuppgifter till alla våra 24 distrikt.

Filmer om LSS, skola och omvårdnadsbidraget. 
Totalt har nio filmer tagits fram som bland annat handlar 
om omvårdnadsbidraget, merkostnadsersättning och stöd 
i skolan. Syftet med filmerna är att på ett enkelt och peda-
gogiskt sätt informera om lagstiftning och stödinsatser 
inom områden som många medlemmar har frågor kring. 

Filmen Tryggsäck med Anna Sjölund från autism-
pedagogik. Filmen ger information och stöd till föräldrar 
och personal.

Filmen Mik för barn. Syftet med den animerade kort-
filmen är att ge igenkänning, avdramatisera och ge en 
plattform för att prata om autism med barn. Filmen pro-
ducerades år 2019 och lanserades år 2020.

Film om Autism- och Aspergerförbundet som på två 
minuter visar hur förbundet är organiserade och vad vi vill 
uppnå. Filmen producerades 2020 och kommer att spridas 
under år 2021.

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR 
Autismspecifik kompetens
 •  Förbundets dotterbolag Utbildningscenter Autism 

har från förbundet ett uppdrag att genomföra kost-
nadsfria halvdagsföreläsningar för personal inom 
bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen, Kriminalvården, LSS-verksamheter, psykia-
tri och socialtjänst. Föreläsningarna syftar till att öka 
den autismspecifika kompetensen. Under året har sex 
fysiska föreläsningar och fem digitala föreläsningar 
arrangerats för totalt 475 deltagare. 

 •  Föreläsning om autism för personal på gruppbostäder 
och inom daglig verksamhet för 90 deltagare.

 •  Föreläsning om att förebygga utmanande beteende 
för utförare av personlig assistans för 100 deltagare.

 •  Föreläsning om autism och åldrande på webbinarium 
om åldrande hos personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning och autism. Det var cirka 30 del-
tagare från 9 kommuner. 

 •  Föreläsning om autism för medarbetare på Arbetsför-
medlingen för cirka 130 deltagare.

 •  Föreläsning om behovet av autismspecifik kompe-
tens på nationell tvådagarskonferens om daglig verk-
samhet. Konferensen riktade sig till chefer för daglig 
verksamhet och cirka 60 personer deltog. 

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade 
 •  Föreläsning om de juridiska aspekterna av tvångs-och 

begränsningsåtgärder för bland annat personal i LSS-
bostäder. Cirka 70 personer deltog. 

Skola
 •  Föreläsning om rapporten ”Respekt för rättigheter” 

med tema utbildning som vi tagit fram tillsammans 
med Funktionsrätt Sverige och deras medlemsorga-
nisationer. 60 deltagare under liveföreläsningen och i 
efterhand har föreläsningen haft cirka 260 visningar. 

 •  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 personer i publiken. 

Övrigt
 •  Föreläsning om hur man som anhörig och förälder 

kan hjälpa sitt barn vid övergången till att bli myndig 
och säkra ett gott liv även vid bortgång av sina åld-
rande föräldrar. I samarbete med Autism- och Asper-
gerföreningen Stockholm och Riksförbundet FUB 
anordnades seminariet ”Från vaggan till graven” för 
cirka 140 deltagare. 

PROJEKT 
Vi arbetar med projekt för att sprida kunskap om autism. 
Ett projekt grundas på en idé som ska genomföras under 
en tidsbestämd period och som ofta finansieras av externa 
medel, exempelvis från Arvsfonden. Genom att delta i 
andra organisationers projekt bidrar vi till en ökad förstå-
else för autism och att information och aktiviteter som tas 
fram i projekten är tillgängliga och användbara för våra 
medlemmar. År 2020 drev förbundet två projekt, det ena 
tillsammans med Min Stora Dag och det andra med My 
Right och AutismCare Nepal Society. Utöver det samver-
kade förbundet i 17 projekt.

Teman:  År 2020: År 2019: 
Arbetsmarknad 2 projekt  1 projekt 
 Hälsa och sjukvård  3 projekt 0 projekt 
 Internationellt  1 projekt   1 projekt 
 Kognitiv tillgänglighet 5 projekt  5 projekt 
Kultur och fritid  1 projekt  1 projekt 
Övrigt  7 projekt  2 projekt 
Totalt 19 projekt 10 projekt 

ANTAL PERSONER AUTISM- OCH ASPERGER-
FÖRBUNDET FÖRELÄST FÖR ÅR 2020: 

2 215
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Hela spektrat
Hela Spektrat är ett projekt förbundet driver tillsammans 
med Min Stora Dag tack vare medel från Svenska postkod-
lotteriet. Syftet med projektet är att motverka utanförskap 
genom att skapa fritidsaktiviteter anpassade för barn med 
autism. Projektet startade hösten 2019 och första aktivite-
ten var ett seminarium i början av år 2020 med temat till-
gänglig fritid. Seminariet hade 292 deltagare och snittbety-
get i utvärderingarna var 4.75/5. 85 % av alla deltagare gav 
dagen 5/5. Verksamheten har under sommaren och hösten 
2020 fått ställas om med anledning av coronapandemin. 
Bland annat fick ett läger ställas in och 
istället tog projektet fram fyra kortfil-
mer med tips och råd på temat oförut-
sägbarhet som riktade sig till föräldrar 
till barn med autism. Filmerna fick stor 
spridning och filmen anpassad för soci-
ala medier nådde 363 758 personer.

Under hösten arrangerade projektet 
en digital aktivitet på tema tåg i sam-
arbete med SJ. Aktiviteten hade plats 
för tio barn och arrangemanget fick stor 
spridning på sociala medier och 48 barn 
ansökte om att delta. Filmen som togs 
fram för aktiviteten spreds i efterhand på sociala medier och 
nådde 24 100 personer. Projektet pågår till hösten 2023.

Nepal – Tidiga insatser till barn med autism och stöd 
till organisationsuppbyggnad 
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 kunskap 
om bland annat tidig diagnostik, att öka den specialpeda-
gogiska kompetensen hos lärare samt att påverka myn-
digheterna i Nepal när det gäller att förbättra förhållan-
dena för personer med autism i landet. Under år 2020 har 
ACNS tvingats ställa om en hel del av sin verksamhet på 
grund av coronapandemin. En del av verksamheten har 
genomförts med hjälp av digitala lösningar och de flesta 
projektaktiviteterna har ändå kunnat genomföras medan 
några har flyttats till 2021. Förbundets planerade uppfölj-
ningsresa för år 2020 liksom en konsultinsats från Sverige 
har skjutits upp. Projektet pågår till och med år 2021 med 
ett förlängningsår 2022. Förbundet kommer att ansöka 
medel till ytterligare en projektperiod från år 2023. 

Se förteckning över resterande projekt i bilaga 1.  

Påverka 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. 

Förbundet arbetar på flera olika sätt för att påverka 
beslutsfattare. Vi undersöker levnadsvillkoren för våra 

medlemmar genom medlemsenkäter, 
vi skriver remissvar på statliga utred-
ningar för att påverka lagstiftningen. 
Vi skriver debattartiklar för att upp-
märksamma allmänhet och beslutsfat-
tare om förbundets frågor. Vi skickar 
skrivelser och har möten med myn-
digheter, politiker och andra besluts-
fattare för att uppmärksamma dem 
på våra medlemmars levnadsvillkor. 
Vi samverkar även med kommunika-
tionsbyrån Westander för att få bättre 
effekt i förbundets 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 del-
tar i ett samråd om tvångs-
vård för barn är det i sam-
manhanget naturligt 
att också lyfta upp 
andra stödinsatser 
och exempelvis sko-
lans stöd för den 
enskilda. Vi arbe-
tar för lång siktiga 
resultat och i det här 
avsnittet får du läsa 
mer om vilka områden 
vi framförallt arbetat med 
under år 2020.

I bilaga 2 kan du se 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. Under år 

ANTAL PROJEKT AUTISM- 
OCH ASPERGERFÖRBUNDET 
DRIVIT OCH SAMVERKAT MED 

ÅR 2020: 

19
AUTISM- 

OCH ASPERGER-
FÖRBUNDET HAR 
UNDER ÅR 2020:

Lämnat 9 remissvar. 
Skickat 3 pressmeddelanden. 

Skickat 6 skrivelser.
Fått 15 debattartiklar publicerade 
som tillsammans har publicerats 

295 gånger. 
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2020 har förbundet framförallt arbetat med arbetsmark-
nadsfrågor genom dialog och samråd med Arbetsförmed-
lingen i samband med myndighetens omställningsprocess. 
Syftet har varit att motverka att myndighetens omorgani-
sation påverkar personer med funktionsnedsättning nega-
tivt. Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.

Corona 
År 2020 har i stor utsträckning påverkats av coronapande-
min och förbundet har under året arbetat för att myndig-
heter och beslutsfattare ska anpassa beslut och informa-
tion utifrån våra medlemmars behov. Vi har bland annat 
skickat en skrivelse till Socialförsäkringsminister  Ardalan 
Shekarabi om coronapandemin och gymnasie särskolan 
och samverkat med Socialstyrelsen i framtagandet av 
information om smittspridning till LSS-bostäder.  
Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.

Hälsa och sjukvård
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att den autism-
specifika kompetensen behöver stärkas inom både pri-
märvården, psykiatrin och habiliteringen samt att vården 
behöver bli mer lättillgänglig. Under året har förbundet 
bland annat arbetat med frågan om tvångsvård för perso-
ner med autism, omställningen till en god och nära vård 
och för att stärka den psykiska hälsan för våra medlemmar. 
Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade 
Autism- och Aspergerförbundet arbetar 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 
autismspecifik kompetens ska finnas på alla LSS-bostä-
der. Under år 2020 har förbundet framförallt arbetat för 
att lyfta frågan om behovet av kompetenslyft i LSS-bostä-
der, bland annat genom ett enskilt möte med socialminis-
ter Lena Hallengren samt arbetat med översynen av den 
personliga assistansen. Läs mer om förbundets påverkans-
arbete i bilaga 3. 

Skola och utbildning 
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för en skola för 
alla som bygger på en autismvänlig skolmiljö och prin-
cipen om universell utformning. Under år 2020 har för-
bundet framförallt arbetat för att den autismspecifika 
kompetensen ska stärkas i skolan, att stödet i skolan ska 
förbättras och att alla elever med autism ska få goda för-
utsättningar att klara av sin skolgång. Förbundet har 
även lyft behovet av universell utformning samt resul-
taten av förbundets skolenkät som togs fram i början av 

året. Bland annat har vi uppmärksammat allmänhet och 
beslutsfattare på att endast hälften av eleverna får bättre 
stöd i skolan efter att ha fått en autismdiagnos. Vi skick-
ade ett pressmeddelande och en debattartikel som publi-
cerades 150 gånger vilket är förbundets största genom-
slag i media genom tiderna. Aktiviteten hade en räckvidd 
på 7,7 miljoner läsare. Läs mer om förbundets påverkans-
arbete i bilaga 3.

Socialförsäkring 
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att samhällets 
stödsystem, exempelvis aktivitetsersättning och omvård-
nadsbidrag, ska fungera. Under året har förbundet fram-
förallt uppmärksammat beslutsfattare på bristerna som 
kom av vårdbidragsreformen. Det har vi bland annat gjort 
genom två skrivelser till Socialdepartementet om att det 
nya omvårdnadsbidraget inte får leda till sänkt ersättning. 
Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3. 

MEDLEMSENKÄTER 
Våra medlemsenkäter är ett viktigt verktyg när förbun-
det påverkar beslutsfattare. Utifrån medlemsenkäterna 
får vi veta hur våra medlemmar upplever bland annat stö-
det från samhället och sin levnadssituation. Under år 2020 
genomfördes två medlemsenkäter: en skolenkät och en 
enkät om stödinsatser. 

Skolenkäten genomfördes tillsammans med Novus under 
mars och april 2020. Totalt svarade 2 478 medlemmar på 
enkäten vilket är det högsta svarsantalet sedan vi började 
med skolenkäter. Resultatet från enkäten har under året 
använts i remissvar, debattartiklar och övrigt påverkans-
arbete. Förbundet har även föreläst om resultatet på det 
interna förbundsrådet och på förbundets rikskonferens. 

Enkäten om stödinsatser genomfördes tillsammans med 
Demoskop under november och december 2020. Frå-
gorna rörde LSS, boendestöd, habiliteringen och privat-
ekonomi. 2 297 medlemmar svarade på enkäten. Under-
laget kommer att sammanställas under år 2021 och 
användas i remissvar, debattartiklar och övrigt påverkans-
arbete. 

NÅGRA RESULTAT UTIFRÅN FÖRBUNDETS 
PÅVERKANSARBETE 
Här presenteras några viktiga resultat under år 2020 som 
förbundets påverkansarbete har bidragit till.

Kunskap om autism i lärarutbildningen
Förbundet har länge lyft att autismspecifik kompetens är 
avgörande för att rätt stöd ska kunna ges i skolan. Under 
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året beslutade regeringen att det i den generella lärar-
utbildningen ska ingå kunskap om autism. Beslutet gäl-
ler från och med den 1 januari 2021 och börjar tillämpas i 
utbildningar som startar höstterminen 2021. 

Ändrade kursplaner och kunskapskrav i grundskolan
Förbundet har under flera år arbetat för att kunskapskra-
ven ska ändras då de varit ett stort hinder för elever med 
autism. Regeringen beslutade i augusti 2020 att ändra 
kursplanerna i grundskolan. Det innebär bland annat att 
fakta och förståelse ska betonas starkare. Även omfatt-
ningen av det centrala ämnesinnehållet i kurserna har 
minskat och blivit mer konkret. Kunskapskraven har i sin 
tur blivit mindre detaljerade. 

Omvårdnadsbidraget
Vi har sedan januari 2019 identifierat att många får ner-
draget alternativt indraget bidrag i samband med över-
gång från vårdbidraget till det nya omvårdnadsbidraget. 
Förbundet har skickat skrivelser till Socialdepartemen-
tet och vi har intervjuats av SVT vars enkät bekräftade 
försämringarna. Under hösten skrev även förbundet en 
debattartikel i frågan. I november gav socialförsäkringsmi-
nister Ardalan Shekarabi ett uppdrag till Inspektionen för 
Socialförsäkring (ISF) att snabbutreda frågan. Uppdraget 
redovisas i etapper år 2021-2022. 

Kompetenslyft LSS-boenden 
Ett positivt resultat av skrivelsen förbundet skickade 
till Socialminister Lena Hallengren under året och vårt 
mångåriga arbete med krav på kompetenslyft i LSS-boen-
den är att regeringen nu har gett Socialstyrelsen ett nytt 
uppdrag. Uppdraget är att göra en kartläggning och ana-
lys av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-boen-
den, vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt finan-
sierade LSS-boenden och vid behov lämna förslag på 
lämpliga åtgärder. Socialstyrelsens kartläggning presente-
ras år 2021.

 
Skapa 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 2020.
 
RIKS-  OCH REPRESENTATSKAPSMÖTE 
Riksmötet är Autism- och Aspergerförbundets högst 
beslutande organ. Med anledning av coronapandemin 
höll förbundet sitt riksmöte digitalt via zoom den 25 april 
2020. Mötet ajournerades för att återupptas igen den 

30 maj. Riksmötet behandlade inkomna motioner, valde 
ledamöter till styrelsen och beslutade om en ändring av 
stadgarna med anledning av ett förslag om förändrad 
ombudsfördelning. Dessutom antogs en ny vision- och 
verksamhetsplattform i syfte att stärka förbundets verk-
samhet och kommunikation. Riksmötet fastställde styrel-
sens förslag till verksamhetsberättelse, årsredovisning och 
budget. Representantskapet som brukar vara i anslutning 
till riksmötet ställdes in på grund av pandemin och istället 
förstärktes förbundsrådet med fler delseminarier. I sam-
band med förbundsrådet hölls ett extra årsmöte för att ta 
slutgiltigt beslut om ändring av stadgarna enligt riksmö-
tets beslut.

FÖRBUNDSRÅD
En gång per år anordnas förbundsrådet. Syftet är att samla 
alla distriktsordföranden för att tillsammans med för-
bundsstyrelse och förbundskansli diskutera verksamhetens 
inriktning och utbyta erfarenheter. Det är inte ett beslu-
tande organ utan rådgivande och dialogbaserat. Under 
förbundsrådet ges också information och möjlighet till 
kunskapspåfyllning. 

Förbundsrådet arrangerades digitalt för första gången 
år 2020 och innehöll fem seminarier med olika teman. 
Överlag visar utvärdering att deltagarna varit nöjda eller 
mycket nöjda med upplägg och innehåll.

Del 1: Tema medlemsvärde, 40 deltagare
Del 2: Tema budget och förbundets ekonomi, 22 del-

tagare. 
Del 3: Tema digital omställning och rapporter från för-

bundet, 29 deltagare
Del 4-5: Tema vision- och verksamhetsplattform, 

cirka 20 deltagare per tillfälle.

INTERNA UTBILDNINGAR,  FÖRELÄSNINGAR  
OCH SEMINARIUM 
Förbundet har under året haft fyra interna kunskapstill-
fällen:
 •  Styrelseutbildning med distrikt Värmland. Fokus på 

engagemang, medlemsvärde och strukturerat styrelse-
arbete.

 •  Workshop med distrikt Dalarna. Fokus på med-
lemsnytta och hur man kan arrangera digitala aktivi-
teter.

 •  Ett gemensamt seminarium med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Syftet var att skapa kontakt mellan våra 
distrikt och Vuxenskolans lokala avdelningar för att 
initiera samarbete och erfarenhetsutbyte. 

 •  Föreläsning om LSS-utredningen, nyheter och för-
ändringar inom LSS på distrikt Västernorrlands års-
möte.



OMBUDSTRÄFFAR 
Förbundet har tre ombudsgrupper: LSS-ombud (bevakar 
LSS lokalt i distrikten), skolombud (bevakar skolfrågan 
lokalt i distrikten) och ombud för vuxna med egen diagnos 
(bidrar till att stärka arbetet med frågor om vuxenliv samt 
öka tillgängligheten inom förbundet). 
 •  Första formella träffen för ombud för vuxna med egen 

diagnos anordnades i oktober. Ombuden utses av 
distrikten och 11 ombud deltog på träffen.

 •  LSS-ombudsträff anordnades för första gången digi-
talt i november där 21 av 30 ombud deltog. Träf-
fen innehöll förutom aktuell information och nyhe-
ter inom LSS, information om bakgrunden till LSS 
samt en genomgång av lagens insatser. En föreläsning 
handlade om autismspecifik kompetens i LSS-verk-
samheter. Medverkade gjorde även projektledarna 
Alexandra Antoni och Anna Sjögren från Svenska 
Institutet för Standarder som talade om kvalitetssäk-
ring av LSS-bostäder för vuxna. 

Tidigare har LSS-ombuden och skolombuden haft fysiska 
träffar växelårsvis. I år blev träffen med LSS-ombuden 
digital på grund av coronapandemin och framöver kom-
mer grupperna att varva digitala och fysiska träffar.

DIGITALA MÖTESPLATSER 
Förbundet har fyra slutna Facebookgrupper för att utbyta 
erfarenheter i de frågor vi arbetar med.

1. En grupp för skolfrågor med drygt 6500 personer 
(+1500 personer sen 2019)

2. En idéutbytesgrupp för kansli och förtroendevalda 
från våra distrikt med cirka 100 medlemmar (oföränd-
rat antal sen 2019). 

3. En grupp för distriktens LSS-ombud.
4. En grupp för distriktens skolombud. 

DIGITAL  OMSTÄLLNING 
Med anledning av coronapandemin har en del av förbun-
dets och distriktens verksamhet behövt ställas om. För-
bundet har därför erbjudit distrikten zoom-licenser (en 
digital mötesplattform) för att underlätta digital verk-
samhet. Förbundet står för kostnaden under de första 12 
månaderna. Målet är att få fler distrikt att anordna digitala 
aktiviteter och underlätta i arbetet med styrelsemöten och 
andra föreningsaktiviteter. Vid årsskiftet hade 18 distrikt 
efterfrågat och fått egna licenser.

SOMMARLÄGER 
Förbundet anordnar årligen sommarläger. År 2020 fick 
dessvärre en stor del av vår lägerverksamhet ställas in på 
grund av pandemin. Som kompensation för uteblivna 

lägerveckor höll förbundets dotterbolag Utbildnings-
center Autism digitala föreläsningar riktat till de föräldrar 
som var anmälda.

På kursgården i Sunne, Värmland samlades under en 
vecka åtta familjer (tio anmälda – två avhopp på grund 
av pandemin) som har barn med autism. Under veckan 
fick deltagarna lära sig mer om autism och hur man kan 
förenkla sin vardag. Familjeveckan i Sunne anordnas av 
Utbildningscenter Autism, på uppdrag av förbundet, och 
drivs med hjälp av medel från Folkhälsomyndigheten. 

Målet med veckan är att ge familjerna verktyg kring 
tydliggörande pedagogik, kommunikation, energinivåer 
och krav. För många av familjerna som deltar är familje-
veckan i Sunne en möjlighet till vila och återhämtning. 
Veckan är även ett tillfälle att få träffa och diskutera med 
andra familjer som har en liknande livssituation. Utvär-
deringarna visar att deltagarna är mycket nöjda med ett 
snittbetyg på 4,86/5. Att få dela erfarenheter och diskutera 
med andra familjer fick 5/5 vilket visar att sommarlägret 
som en mötesplats skapar ett mervärde för deltagarna och 
att vårt sommarläger gör nytta. 

UTÖKADE TELEFONTIDER 
Kansliets telefontider har under året varit mellan klockan 
10-12 måndag till torsdag och från hösten mellan klockan 
9-12 måndag till torsdag. Under året har även förbundets 
dotterbolag Utbildningscenter Autism fått ett uppdrag 
för att möjliggöra utökat telefonstöd till medlemmar. Två 
kvällar i veckan har konsulter med autismspecifik kompe-
tens svarat på frågor från medlemmar. 

 
Sociala medier och mediamedverkan 

SOCIALA MEDIER
Autism- och Aspergerförbundet använder sociala medier 
och webbplatsen www.autism.se för att sprida kunskap om 
autism, driva opinion och underlätta engagemang.

Facebook @Autism- och Aspergerförbundet 
På vår Facebooksida sprider vi kunskap om autism, driver 
opinion och skapar engagemang. Engagemanget på sidan 
fortsätter att öka och under år 2020 fick vi cirka 70 nya 
följare i veckan. Vid årsskiftet hade vi 31 861 följare. En 
ökning på 3 861 följare sen år 2019 (14 %). 

Det inlägg som fick störst spridning på Facebook under 
år 2020 handlade om råd och tips till föräldrar med barn 
med autism. Inlägget tipsade om fyra filmer som tagits 
fram inom ramen för Hela Spektrat, ett samarbete mel-
lan Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbun-
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det. Syftet med filmerna var att ge konkreta tips och verk-
tyg att knyta an till när vardag och rutiner blivit slagna 
ur spel under pågående coronapandemi. Inlägget nådde 
363 758 personer.

Twitter @autismasperg
På vårt Twitterkonto delar vi vårt intressepolitiska arbete 
och skapar opinion. Vi har drygt 1 500 följare, en ökning 
med cirka 200 följare sedan år 2019.

Instagram @autismsverige 
På Instagram sprider vi kunskap om 
autism och ger en inblick i vad som 
händer i organisationen runt om i 
landet. Drygt 2 000 personer följer 
oss på Instagram, en ökning på cirka 
900 följare sedan år 2019. 

Webbplats www.autism.se  
Under år 2020 hade förbun-
dets webbplats cirka 4 428 sidvis-
ningar om dagen. Det är en ökning 
med 184 sidvisningar (4 %) per dag 
i jämförelse med år 2019. Under 
år 2020 hade förbundets webb-
plats 1 616 381 sidvisningar, vilket 
är 67 114 (4 %) fler sidvisningar än 
2019.  De mest besökta sidorna under 
år 2020 är diagnossidorna om autism, 
vanliga frågor och vår webbutbild-
ning e-autism. Den genomsnittliga 
besökstiden på webbplatsen är cirka 
2 minuter och användarnas beteenden visar att det finns 
ett stort intresse av att veta mer. 

Arbetet med en ny webbplats
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en 
ny webbplats. Målsättningen med den nya webbplatsen 
är att öka besökarnas kunskap om autism, driva opinion 
och underlätta engagemang. Webbplatsen lanseras under 
år 2021.

Arbetet med att ta fram ny webbplats sker tillsam-
mans med den digitala byrån Metamatrix. Den nya web-
ben byggs i publiceringsverktyget Umbraco, som vi bland 
annat valt för att det ska vara användarvänligt för redak-
törer. För att skapa en kognitivt tillgänglig och användar-
vänlig webbplats samarbetar vi med föreningen Begrip-
sam som genom användartester, forskning och workshops 
verkar för att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt 
arbetar Begripsam med tillgänglighet för personer med 
kognitiva svårigheter. Tillsammans med Begripsam har vi 

genomfört flertalet testtillfällen för att säkerställa att sidan 
är lättnavigerad och kognitivt tillgänglig.

Förbundet har även genomfört fokusgruppsintervjuer 
med representanter från våra målgrupper

MEDIAMEDVERKAN
Under år 2020 har förbundet vid flertalet tillfällen bli-
vit intervjuade av media med anledning av vår verksam-
het, inslag om sakfrågor vi arbetar med eller övriga inslag 

om autism. 

Förbundets verksamhet 
 •  I samband med att den uppdaterade 

versionen av e-autism lanserades med-
verkade förbundet i Sveriges Radio 
Klartext. 

 •  I samband med lanseringen av projek-
tet Hela Spektrat medverkade förbun-
det i SVT:s morgonstudio tillsammans 
med komikern och pappan Måns Möl-
ler för att lyfta rätten till en aktiv fritid 
för barn med autism. 

 •  Intervju i webbtidningen Special Nest 
om förbundets nya informationsfilmer 
om LSS.

Om autism
 •  Helsidesannons i Dagens Nyheter 

med porträtt av förbundets skribent 
och föreläsare Hanna Danmo. Det var 
en del av Postkodlotteriets kampanj 
med alla förmånstagare. 

 •  Intervju i Special Nest med vår skribent och förelä-
sare Hanna Danmo om hur personer med autism tän-
ker om vänskap.

 •  Intervju i Göteborgsposten med vår skribent och 
föreläsare Hanna Danmo som handlar om att dejta 
med autism. 

 •  Intervju i Känsligt läge i P1 med vår skribent och 
föreläsare Hanna Danmo om autism och humor.

 •  Inslag i Sveriges Radio Klartext där förbundet uttalar 
sig om väntetid för boendestöd.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade
 •  Intervju i SVT med anledning av Uppdrag Gransk-

nings program ”Inlåst i skogen”.
 •  Intervju i SVT i samband med Uppdrag gransknings 

”Dicks rop på hjälp”.
 •  Medverkan i SVT:s Aktuellt med anledning av Upp-

drags Gransknings program ”Dicks rop på hjälp”. 

AUTISM- OCH ASPERGER-
FÖRBUNDETS ANTAL FÖL-
JARE PÅ SOCIALA MEDIER 
HAR ÖKAT ÅR 2020 I FÖR-
HÅLLANDE TILL 2019. 

FACEBOOK:

+14% 
TWITTER:

+15%
INSTAGRAM:

+82%
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 •  Uttalande i Klartext om domen kring Dick Nord.
 •  Intervju i webbtidningen Special Nest om kompetens 

i LSS-bostäder. 

Skola 
 •  Intervju i Klartext om hur elever kan få bättre stöd i 

skolan. Synergieffekt från vår debattartikel Ge bättre 
stöd i skolan till barn med autism.

 •  Intervju i P4 Gotland om hur elever kan få bättre stöd 
i skolan. Synergieffekt från vår debattartikel Ge bättre 
stöd i skolan till barn med autism.

 •  Fördjupande inslag i Tidningen Corren utifrån 
debattartikeln Ge bättre stöd i skolan till barn med 
autism. 

Socialförsäkring 
 •  Intervju i SVT om sänkta bidrag efter vårdbidrags-

reformen 

Hälsa och sjukvård 
 •  Intervju i TT om hur coronapandemin påverkar per-

soner med funktionsnedsättning. Publicerades i flerta-
let medier, bland annat Aftonbladet och lokala medier 
som Hallandsposten, Skånska dagbladet med flera. 

 •  Intervju i Aftonbladet om hur coronapandemin påver-
kar personer med funktionsnedsättning. 

 •  Intervju i Sydsvenskan med anledning av tvångs-
vårdad ung kvinna med autism.

 •  Intervju av Mediaplanet för informationskampanj på 
www.folkhalsasverige.se om barnhälsa och flickor som 
får sen diagnos. 

Samarbeten och medlemskap 
SAMARBETEN
Autism- och Aspergerförbundet har samarbetsavtal med 
UNIK Försäkring och Studieförbundet Vuxenskolan.

UNIK Försäkring 
Förbundet har ett samarbetsavtal med UNIK Försäkring 
och är därmed en av flera anslutna organisationer som 
genom UNIK erbjuder sina medlemmar förmånliga för-
säkringar för hem, bil, båt med mera. UNIK har också en 
specifik produkt för gruppbostad, HemExtra, som bland 
annat omfattar juristhjälp för den försäkringstagare som 
behöver hjälp med att överklaga ett ärende rörande LSS-
insats. IF är försäkringsgivare för UNIK som administre-
ras av Riksförbundet FUB. 

Studieförbundet Vuxenskolan
Autism- och Aspergerförbundet har ett samarbetsavtal 
med Studieförbundet Vuxenskolan. Under våren 2020 fick 
samarbetet en nystart med syfte att öka graden av verk-
samhet och aktiviteter mellan förbundets distriktsfören-
ingar och vuxenskolans lokala avdelningar. 

MEDLEMSKAP 
Autism- och Aspergerförbundet har 12 medlemskap hos 
olika organisationer.  

Autism Europe 
Förbundet är medlemmar i den europeiska samarbetsor-
ganisationen vars huvudsyfte är att främja rättigheterna 
för personer med autism och förbättra deras livssituation. 

Disability Rights Defenders Sweden (fd Med lagen 
som verktyg)
Förbundet är stödmedlemmar i föreningen som med hjälp 
av lagar och regler arbetar för att förändra samhället för 
personer med funktionsnedsättning. 

Folkspel 
Förbundet är medlemmar i Folkspel, som bland annat 
administrerar Bingolotto. Som medlem i Folkspel får 
Autism- och Aspergerförbundet samt våra distrikt möjlig-
het att sälja bland annat prenumerationer på Bingolotto 
och ta del av Folkspels överskott.
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Fremia (fd KFO och IDEA)
Förbundet är medlemmar i arbetsgivarorganisationen 
Fremia (tidigare KFO) och har därigenom kollektivavtal 
med Unionen och Akademikerförbunden.

Funktionsrätt Sverige 
Förbundet är en av medlemsorganisationerna i Funktions-
rätt Sverige som är en paraplyorganisation för organisa-
tioner som samlar människor med funktionsnedsättning 
och deras anhöriga. Inom Funktionsrätt Sverige sam-
arbetar vi med flera andra medlemsorganisationer i olika 
sakfrågor samt deltar i Funktionsrätts Sveriges olika nät-
verk.

Giva Sverige 
Förbundet är medlemmar i Giva Sverige som är en 
branschorganisation för ideella organisationer och arbetar 
för ett tryggt givande. Giva Sveriges viktigaste uppdrag är 
att säkra etisk, transparent och professionell insamling av 
gåvor.

Handikapphistoriska föreningen 
Förbundet är medlemmar i Handikapphistoriska fören-
ingen som består av enskilda medlemmar och organisa-
tioner som alla har ett intresse av att dokumentera och för 
framtiden bevara historien om hur människor med funk-
tionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras 
levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Ideell Arena  
Förbundet är sedan år 2020 medlemmar i Ideell Arena 
som drivs av ett hundratal ideella organisationer. Medlem-
skapet ger kanslipersonal och förbundsordförande möjlig-

het att ingå i olika nätverk och samverka med andra ide-
ella organisationer.

My Right 
Förbundet är medlemmar i MyRight, en förening för 
internationellt bistånd inom funktionshinderområdet. 
Medlemskapet gör det möjligt för oss att driva interna-
tionella biståndsprojekt, där vi endast behöver stå för 
en mindre del av kostnaderna. Förbundet driver genom 
MyRight ett projekt i Nepal tillsammans med vår partner-
organisation AutismCare Nepal Society.

SSR Konsumentråd 
Förbundet är medlemmar i SSR Konsumentråd. Genom 
det är förbundet engagerade i Svenska insititutet för stan-
darders arbete med att ta fram bildsymboler för offentliga 
miljöer.

Svenska Postkodföreningen 
Förbundet är medlemmar i Svenska Postkodföreningen. 
Svenska Postkodföreningen är en ideell förening, vars 
verksamhet är att bland annat driva Svenska Postkodlotte-
riet, vilket görs genom Novamedia AB. Svenska Postkod-
föreningens styrelse har till uppgift att fördela överskottet 
från lotteriverksamheten samt att besluta om nya med-
lemmar till föreningen. 

Sveriges Kommunikatörer 
Förbundet är medlemmar i Sveriges Kommunikatörer 
som är en medlemsorganisation för professionella kom-
munikatörer. Genom medlemskapet får vi bland annat 
förmånliga priser på utbildningar samt möjlighet att ingå 
i olika nätverk.

Anna PG i ett seminarium anordnat av Hela Spektrat som är ett samarbete 
mellan Min stora dag och Autism- och Aspergerförbundet.
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År 2020 fick förbundets medlemstidning ett nytt namn och ny layout. Hanna Danmo 
och hennes katt Ludde pryder omslaget på första numret av Tidningen Autism.
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Organisation
STYRELSE
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen bestå av nio ordi-
narie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är två år 
för samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Valda	till	och	med	riksmötet	2022:
Ordförande: Ulla Adolfsson, Göteborg, Västra Götaland
Vice ordförande: Pia Johansson, Säter, Dalarna
Andre vice ordförande: Christer Nygren, Västerås, Västman-
land
Övriga ledamöter:
Magnus Agestav, Västerås, Västmanland
Maria Grimståhl, Värnamo, Jönköping
Annika Lindström, Göteborg, Västra Götaland
Catarina Lund Särström, Mora, Dalarna
Ronny Nilsson, Falkenberg, Halland 
Maria Sandberg, Umeå, Västerbotten 

Suppleanter:
Johanna Berg, Boden, Norrbotten
Navid Ghannad, Löddeköping, Skåne 
Elizabeth Narrowe, Stockholm, Stockholm   

Revisorer:
Ordinarie: Malin Nilsson, BDO Mälardalen AB (auktori-
serad)
Mats Lundgren, Katrineholm (förtroendevald)
Suppleanter: BDO Mälardalen AB (auktoriserad)
Leif Tallskog, Uppsala (förtroendevald)

Valberedning:
Sammankallande: Lena Pettersson, Vålberg, Värmlands 
län 
Take Aanstoot, Linköping, Östergötlands län 
Marie Perman, Östersund, Jämtlands län 
Eva Zryd, Kalmar, Kalmar län 

Ombud till Funktionsrätt Sveriges årsmöte och ordförandekon-
ferenser: 
Ulla Adolfsson, ordinarie och Pia Johansson, ersättare.
 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda samman-
träden varav ett tvådagarsmöte. Tvådagarsmötet ägde rum 
i Stockholm och övriga möten har varit digitala. 

Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av 
Ulla Adolfsson, Pia Johansson, Christer Nygren, M aria 

Grimståhl samt förbundssekreterare Gunilla Sundblad. 
AU har haft ett tiotal sammanträden under året samt två 
strategimöten tillsammans med styrelsen för Utbildnings-
center Autism. 

Hedersledamöter
Gunilla Bergström, Gunilla Gerland, Christopher Gill-
berg, Sven-Olof Johansson, Berit Lagerheim, Lena 
Nylander, Eva Nordin-Olson, Lena Rydenstam och 
Gunilla Wigren Dahlin är, tack vare förtjänstfulla insatser, 
förbundets hedersledamöter.

DISTRIKT
Våra 24 distrikt är självständiga och gör sina egna verk-
samhetsberättelser. De arbetar liksom  Autism- och Asper-
gerförbundet med att påverka beslutsfattare företrädes-
vis gentemot kommuner och region, sprida kunskap om 
autism och skapa mötesplatser. Distrikten har ofta repre-
sentanter i lokala samråd och projektgrupper. Under året 
har mycket av verksamheten ställts om till digitala kanaler 
på grund av pandemin. Det är i distrikten som de enskilda 
medlemmarna erbjuds erfarenhetsutbyte, föreläsningar, 
läger och andra medlemsaktiviteter. Genom distrikten 
är medlemmarna indirekt anslutna till förbundet. Varje 
distrikt fastställer själv sin medlemsavgift. 

LOKALFÖRENINGAR
År 2020 fanns det 11 lokalföreningar inom förbun-
det. Skåne hade tre lokalföreningar (Lund, Malmö och 
 Helsingborg), Västra Götaland Distrikt Söder en (Borås), 
Västernorrland tre (Härnösand, Sundsvall och Ånge) och 
Västmanland hade en lokalförening (Hammaren),  Halland 
hade tre lokalföreningar (Falkenberg/Hylte, Varberg/
Kungsbacka och Halmstad/Laholm). 

FACKRÅD
Autism- och Aspergerförbundet har ett fackråd som vid 
behov kan bistå förbundet med expertkunskap. Fackrådet 
består av läkare, psykologer, lärare, logopeder och arbets-
terapeuter.  

MEDLEMMAR
Den 31 december 2020 hade förbundet 18 383 medlem-
mar, en minskning med 401 medlemmar (2%) jämfört 
med året innan. I tabellen ses fördelningen per distrikt 
med 2019 års siffror till höger som jämförelse. 



Medlemmar 
Distrikt  2020 2019
Blekinge 355 342 
Dalarna  799 825        
Gotland 96 106  
Gävleborg 368 343 
Halland 364 334     
Jämtlands län 294 282 
Jönköpings län              518 508    
Kalmar län 344 342 
Kronobergs län            328  338 
Norrbotten 236 264 
Skåne 2 149 2 193 
Stockholms län         4 089  4 251 
Södermanland 408 411 
Uppsala län 835 822 
VG Fyrbodal 331 356 
VG Göteborg 1 649 1 687 
VG Skaraborg 532 537 
VG Söder 351 360 
Värmland 667 662 
Västerbotten 519 524 
Västernorrland            267  251 
Västmanland 837 970 
Örebro län 669 663 
Östergötland 1 387 1 413 
Total 18 383 18 784  

FÖRBUNDSKANSLI
Kansliet är styrelsens verkställande organ. Kansliet är 
organiserat i tre enheter (intressepolitik, kunskap och 
kommunikation) samt stab, ledningsgrupp och redaktion. 
Under år 2020 har följande personer varit anställda på 
kansliet:

Hanna Bastrup är intressepolitisk utredare och projekt-
samordnare från och med april 2020. Hon arbetar främst 
inom hälso- och sjukvårdsområdet samt med förbundets 
projektverksamhet. 

Hanna Danmo är skribent och föreläsare. Hon arbetar 
framförallt med Tidningen Autism, föreläser om sitt liv 
med autism och företräder förbundet i olika sammanhang.

Sofie Ekholm är kommunikationssamordnare och ansva-
rar för planering, genomförande och uppföljning av för-
bundets kommunikationsaktiviteter. 

Emil Hjelte är föreningsutvecklare från och med april 
2020. Han arbetar med att ge stöd och utveckla metoder 
och verktyg för att stärka distrikten. 

Joanna Jansson är administratör och ansvarar för med-

lemsregistret samt försäljning av informationsmaterial. 
Hon håller också i de praktiska arrangemangen kring 
möten och konferenser.

Mats Jansson är samordnare för kunskapsenheten och 
redaktör för Tidningen Autism. Han ansvarar för plane-
ring, genomförande och uppföljning av förbundets aktivi-
teter för att sprida kunskap om autism.

Minna Nyman Sabbadini är projektanställd kommunika-
tör från och med maj 2020. Hon arbetar främst med den 
nya webbplatsen och förbundets sociala medier. 

Carina Pettersson var ekonomiansvarig för såväl Autism- 
och Aspergerförbundet, Stiftelsen Autism som Utbild-
ningscenter Autism fram till sista december 2020 då hon 
gick i pension.

Maria Sivall är förbundsjurist. Hon arbetar också med 
intressepolitiskt påverkansarbete med fokus på utveckling 
och tillämpning av lagar, regler och praxis. 

Gunilla Sundblad är förbundssekreterare. Hon leder 
arbetet på kansliet och har övergripande ansvar för plane-
ring, genomförande, uppföljning och utveckling av verk-
samheten. Hon är också föredragande i styrelsen. 

Agneta Söder är intressepolitisk samordnare och ansva-
rar för planering, genomförande och uppföljning av för-
bundets intressepolitiska aktiviteter. Agneta är även intres-
sepolitisk utredare inom områdena skola/utbildning samt 
barn och unga. 

Christina Teuchler är fotograf och illustratör och arbe-
tar främst med Tidningen Autism och annat informations-
material.

Ulrika Westin är ekonomiansvarig från och med decem-
ber 2020. Hon arbetar också med bidragsansökningar samt 
med Stiftelsen Autism och Utbildningscenter Autism. 

STIFTELSEN 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 år 2020 av 
Anne Lönnermark (ordförande) som avgick i december, 
Christer Nygren (vice ordförande fram till december då 
han blev ordförande) och Maria Ljungberg. Clara Witt-
hoff var suppleant fram till december då hon blev ordina-
rie ledamot och Karin Österman valdes i december in som 
ny suppleant. Stiftelsen Autism avger en egen årsredovis-
ning.
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UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB
Utbildningscenter Autism AB är ett helägt dotter bolag 
till Autism- och Aspergerförbundet. Bolaget drivs utan 
vinstintresse. Grunden i verksamheten är de teoretiskt/
praktiska veckolånga utbildningarna om Ett pedago-
giskt arbetssätt på Bergskog kursgård i Sunne i Värmland. 
Utbildningscenter Autism ger även andra utbildningar 

och föreläsningar, däribland uppdragsutbildningar. Sty-
relsen bestod under år 2020 av SvenOlof Dahlgren, ord-
förande, samt ledamöterna Eva Nordin-Olson, Birgitta 
Olofsson, Lena Pettersson och  Nicklas Mårtensson som 
avgick i augusti och ersattes av Navid Ghannad. Suppleant 
var Leif Ekström. Bolaget avger en egen årsredovisning.

Insamling
Autism- och Aspergerförbundet får insamlade medel 
främst genom Svenska Postkodlotteriet, Facebookinsam-
lingar, 90-konto, och Swedbank Humanfond. Förbundet 
får även viss insamling via Swish och Folkspel.

Förbundet är medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är 
en branschorganisation för ideella organisationer och 
arbetar för ett tryggt givande. Giva Sveriges viktigaste 
uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell 
insamling av gåvor. Därför har Giva Sverige utvecklat en 
kvalitetskod för insamlingssektorn som medlemmarna i 
Giva Sverige följer. Förbundet följer Giva Sveriges kvali-
tetskod, vilket bland annat innebär att förbundet upprättar 
årsredovisningen enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer 
för årsredovisning enligt K3 samt att förbundet varje år 
sammanställer en effektrapport som beskriver för givare, 
allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) 
organisationen gör. För att få vara medlem i Giva Sve-
rige måste förbundet ha ett 90-konto och kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll.

SVENSKA POSTKODLOTTERIET
Som förmånstagare får Autism- och Aspergerförbundet ta 
del av Svenska Postkodlotteriets överskott. Svenska Post-
kodlotteriet har ett 50-tal organisationer anslutna som 
förmånstagare. 

Under år 2020 erhöll förbundet 5 mkr i basstöd. Under 
år 2020 beslutade Svenska Postkodlotteriet på grund av 
den rådande pandemin att dela ut ett extra bidrag till de 
anslutna välgörenhetsorganisationerna. Förbundet erhöll 
540 tkr i extra bidrag, de pengarna ska under 2021 använ-
das för att arrangera digitala aktiviteter som distrikten kan 
erbjuda sina medlemmar.

INSAMLINGAR VIA  FACEBOOK
Insamlingar till välgörenhetsorganisationer via Facebook 
kan göras av alla facebookmedlemmar. Under år 2020 
erhöll förbundet 696 tkr genom insamlingar via Facebook.

SWEDBANK HUMANFOND
Autism- och Aspergerförbundet är anslutet som förmåns-
tagare till Swedbank Humanfond. Swedbank Humanfond 
är en ideell aktiefond som investerar i företag som aktivt 
arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. 
Fonden är även svanenmärkt. Spararna i Humanfonden 
väljer själva vilka organisationer de vill stödja. 2 procent 
av sparandet går till välgörande ändamål, vilket innebär att 
spararna i Humanfonden skänker drygt 40 miljoner kro-
nor till välgörande ändamål varje år. Fonden är avgiftsfri. 
År 2020 var utdelningen till förbundet 225 tkr. 155 spa-
rare hade valt att stödja Autism- och Aspergerförbundet.

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET SAMARBETAR MED:
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90-KONTO
Autism- och Aspergerförbundet är innehavare av 
90-konto. Syftet med 90-kontot är att samla in pengar 
till förbundets arbete med att sprida kunskap om autism, 
påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser. Alla 
90-kontoinnehavare kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll. Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ide-
ell organisation som i givarens intresse arbetar med kon-
troll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De 
insamlade medlen via 90-konto under år 2020 uppgick till 
303 tkr. Förbundets 90-kontonummer är: plusgiro  
90 01 57 – 9, bankgiro 900-1579 och Swish 123 900 15 79.

FOLKSPEL
Som medlem i Folkspel får Autism- och Aspergerförbun-
det samt dess distrikt möjlighet att sälja bland annat pre-
numerationer på Bingolotto och ta del av Folkspels över-
skott. År 2020 erhöll förbundet 138 tkr av Folkspels 
överskott.
PLACERINGSPOLICY
Autism- och Aspergerförbundets policy för förvaltning av 
förbundets placeringsbara medel anger att huvuddelen av 
placeringarna ska göras i räntebärande värdepapper. En 
mindre del av de placeringsbara medlen kan dock placeras 
i aktier och aktierelaterade finansiella instrument förutsatt 
att dessa är emitterade av företag som följer FN:s förklaring 

om mänskliga rättigheter och den internationella arbetsta-
garorganisationen ILOs konventioner och rekommenda-
tioner om grundläggande rättigheter och skydd för arbets-
tagare.

BIDRAG OCH GÅVOR
Autism- och Aspergerförbundet har under år 2020 tack-
samt emottagit bidrag och gåvor från följande institutio-
nella givare:
 •  Arvsfonden
 •  Folkhälsomyndigheten
 •  Ingeborg och Hans Collberg samt Helen Marciapie-

dis Stiftelse
 •  SKA-rådet
 •  Socialstyrelsen
 •  Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
 •  Stiftelsen Oscar Hirsch Minne & Byggnadsstiftelsen 

S:t Erik
 •  Stiftelsen Solstickan
 •  Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
 •  Svenska Postkodlotteriet
 •  Åke Wibergs Stiftelse

Förbundet vill även tacka alla privatpersoner, företag och 
organisationer som genom gåvor och testamenten skänkt 
pengar till Autism- och Aspergerförbundet.

Bild från den teck-
nade kortfilmen 
Mik producerad för 
Autism- och Asper-
gerförbundet.
Filmens huvud-
person Mik har 
autism. Det sägs 
inte i filmen att 
det är så, men vi 
känner igen flera 
tecken på det.
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Vad är en årsredovisning? 
Årsredovisningen sammanfattar Autism- och Aspergerför-
bundets ekonomiska händelser under året och året innan, 
samt viktiga händelser för förbundet och information om 
hur förbundet förvaltas.

Årsredovisningen består av sex olika delar: 
1. Förvaltningsberättelse
2. Resultaträkning
3. Balansräkning
4. Förändring av eget kapital
5. Noter
6. Revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen går det att läsa om Autism- och 
Aspergerförbundets syfte och ändamål samt verksamhet. 
Det vill säga väsentliga händelser under året, den fram-
tida utvecklingen, själva förvaltningen och övrig infor-
mation. Med förvaltning menas hur förbundet styrs: vem 
som bestämmer vad och vilka revisorer som granskar styr-
ning och ekonomi. 

I förvaltningsberättelsen finns även olika nyckeltal pre-
senterade, ofta med jämförelsesiffror för fem år. Exempel 
på nyckeltal är sammanfattningen av resultat och ställning 
(hur mycket pengar som finns i det egna kapitalet) och 
antalet medlemmar. När det i texten står tal inom paren-
tes gäller dessa året innan. 

Resultaträkning
I resultaträkningen framgår det hur det gått ekonomiskt för 
Autism- och Aspergerförbundet under året jämfört med året 
innan. Resultaträkningen börjar med intäkterna, det vill säga 
hur mycket pengar förbundet fått in i form av medlems-
avgifter, gåvor och bidrag. Därefter kommer kostnaderna, 
som visar vad pengarna som samlats in har använts till. 

Längst ned i resultaträkningen står resultatet. Resul-
tatet fås genom att minska intäkterna med kostnaderna. 
Är resultatet positivt, det vill säga om intäkterna är större 
än kostnaderna, används pengarna nästa år. Överskottet 
läggs i det egna kapitalet som ändamålsbestämda medel 
eller balanserat kapital. Är resultatet negativt har Autism- 
och Aspergerförbundet använt pengar som samlats in från 
tidigare år. 

För att resultaträkningen inte ska bli för lång presente-
ras olika poster i resultaträkningen uppdelade i så kallade 
noter. De poster i resultaträkningen som delas upp i noter 
har en siffra efter sig så att det går att hitta dem i noterna. 

Balansräkning 
I balansräkningen framgår det vilka tillgångar och skulder 
Autism- och Aspergerförbundet hade per den sista decem-
ber jämfört med de tillgångar och skulder som fanns per 
den sista december året innan. Tillgångarna är uppdelade 
i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.
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Anläggningstillgångarna är uppdelade i materiella 
anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångarna är uppdelade i kortfristiga ford-
ringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank.

Under rubriken materiella anläggningstillgångar åter-
finns det kvarvarande värdet på inköpta möbler och IT-
utrustning. Materiella anläggningstillgångar minskas med 
avskrivningar som återfinns i resultaträkningen. Under 
rubriken finansiella anläggningstillgångar finns posten 
aktier i koncernföretag, andra långfristiga värdepappers-
innehav och andra långfristiga fordringar. Aktierna i kon-
cernföretag är förbundets aktier i det helägda dotterbola-
get RFA Utbildningscenter Autism AB.

Under rubriken omsättningstillgångar återfinns kund-
fordringar, fordringar hos dotterbolag, övriga fordringar 
samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Ford-
ringar är pengar som Autism- och Aspergerförbundet 
skulle ha fått enligt avtal under året, men som per den 
sista december inte har betalats än. Förutbetalda kostna-
der är kostnader som förbundet betalat under året, men 
som gäller året efter. För att dessa inte ska påverka resul-
taträkningen för året läggs kostnaderna i balansräkningen. 

Upplupna intäkter är intäkter som förbundet skulle ha 
fått under året men som inte har betalats till förbundet än, 
som till exempel utdelningen från Swedbank Humanfond.
Under rubriken kortfristiga placeringar finns värdet per 
den sista december på de pengar som förbundet har pla-
cerat i värdepapper eller placerat på fasträntekonton med 
lång bindningstid för att förbundet ska få ränta på peng-
arna enligt placeringspolicyn. 

Under rubriken kassa och bank finns saldot på förbun-
dets bankkonton per den sista december. 

Skulderna är uppdelade i eget kapital, avsättningar och 
kortfristiga skulder. Under rubriken eget kapital återfinns 
ändamålsbestämda medel och balanserat kapital, sum-
man av tidigare års resultat och årets resultat. Totalt eget 
kapitalet ökar om årets resultat är positivt och minskar 
om årets resultat är negativt. Ändamålsbestämda medel 
är pengar som någon som till exempel förbundets sty-
relse, riksmötet eller någon givare har bestämt vad de ska 
användas till.

Avsättningar är pengar som förbundet ska betala ut, men 
när utbetalningen ska göras vet förbundet inte riktigt.

De kortfristiga skulderna består av: leverantörsskulder, 
skuld erhållna ej utnyttjade bidrag, övriga skulder, skuld 

till Stiftelsen Autism samt upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter. 

Leverantörsskulder är summan av de kvarvarande fak-
turor för året som förbundet ska betala men som har 
betalningsdag efter den 31 december. 

Erhållna ej nyttjade bidrag är pengar som förbundet har 
fått och som ska användas till något speciellt som till exem-
pel sommarlägren, men som inte har använts under året.

Övriga skulder är till exempel sociala avgifter och 
arbetsgivaravgifter för december månad som ska betalas 
till skatteverket under januari. Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter är till exempel kostnader som har 
betalats under året men gäller året efter och därför inte 
ska vara med i årets resultaträkning.

För att balansräkningen inte ska bli för lång specifice-
ras olika poster i balansräkningen i noterna. De poster i 
balansräkningen som specificeras i noterna har en siffra 
efter sig som återfinns i rubriken noter.
 
Förändring eget kapital 
Visar hur det egna kapitalet har förändrats per den sista 
december jämfört med den sista december året innan. Det 
som kallas ingående balans är samma sak som utgående 
balans året innan. Det som förändrar det egna kapitalet är 
till exempel om delar av de ändamålsbestämda medlen har 
använts under och av årets resultat.

Noter 
För att resultat- respektive balansräkningen inte ska bli 
för lång och detaljerad förklaras och delas de olika belop-
pen i resultat- respektive balansräkningen upp i noterna. 
Varje not har en siffra och det är samma siffra som står i 
resultat- respektive balansräkningen vid det belopp som 
delats upp och förklarats. Den första och andra noten 
återfinns varken i resultat- eller balansräkningen utan de 
beskriver vilka redovisnings- och värderingsprinciper res-
pektive vilka uppskattningar och bedömningar som har 
använts i resultat- och balansräkningen. 

Revisionsberättelse 
Revisorerna utses på riksmötet. Revisorernas uppgifter är 
att kontrollera att årsredovisningen (bokföringen) följer 
lagen och att granskat styrelsens arbete under året. I revi-
sionsberättelsen berättar revisorerna bland annat om vad 
de har granskat och vad som är styrelsens ansvar, vad som 
är den auktoriserade revisorns respektive den förtroende 
valda revisorns ansvar.
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Årsredovisning för  
Autism- och Aspergerförbundet
Härmed avger styrelsen och förbundssekreteraren för 
Autism- och Aspergerförbundet (förbundet), med organi-
sationsnummer 802008-1348 och med huvudsäte i Stock-
holm, årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt	om	verksamheten
Autism- och Aspergerförbundet är en religiöst och parti-
politiskt obunden ideell förening som bildades 1973. 

Syfte och ändamål
Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om 
autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. 
Förbundet arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med 
autism och visionen är ett samhälle där alla kan delta, där 
personer med autism möts med respekt och har bra livs-
kvalitet genom hela livet.  

Hur ändamålet främjats
För att nå visionen krävs att förbundet arbetar med frågor 
som berör hela livet och samtliga samhällsområden. Att 
förbättra kunskapen om autism är en nyckelfråga för att 
skapa goda levnadsvillkor och under 2020 har förbundet 
utvecklat nya digitala metoder för att ställa om verksam-
heten med anledning av pandemin. Förbundet tog under 
året fram en rad informativa filmer bland annat om LSS 
och skola. Efter ett längre uppehåll publicerades somma-
ren 2020 en uppdaterad version av e-autism som på ett 
halvår nådde 11 000 användare. E-autism är en webbase-
rad introduktion om autism för exempelvis personal som 
möter autism i sitt arbete.

Under året har kansliets personal föreläst i olika samman-
hang för myndigheter och professionella. 2 215 personer 
har nåtts genom dessa satsningar. 

Under hösten hade förbundet en tvådagars digital riks-
konferens för medlemmar, anhöriga, övriga intresserade 
och professionella med 1 000 deltagare. Förbundet har 
även föreläst vid olika tillfällen, bland annat om hur man 
förebygger utmanande beteende för utförare av person-
lig assistans.

Förbundet arbetar även med att påverka beslutsfattare 
inom olika områden som arbetsmarknad, LSS (Lagen om 
Stöd och Service till vissa funktionshindrade), skola, hälsa 
och sjukvård. Påverkansarbetet är komplext och bygger 
på arbete i olika kanaler och inom olika områden. Några 
exempel är artiklar och enkäter. 

Under 2020 har förbundet publicerat 15 artiklar och med-
verkat i media vid 21 tillfällen. Störst genomslag hade en 
satsning med riks- och lokalanpassade artiklar med siff-
ror från skolenkäten som visar att endast hälften av för-
äldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn 
fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. 
Resultatet av denna aktivitet är hittills 150 publiceringar 
runtom i landet. Det är förbundets genom tiderna största 
genomslag i extern media. Aktiviteten hade en räckvidd på 
7,7 miljoner människor och ett annonsvärde på 3,5 miljo-
ner kronor.

Skolenkäten genomfördes tillsammans med Novus under 
mars och april 2020. Totalt svarade 2 478 medlemmar 
på enkäten vilket är det högsta svarsantalet sedan vi bör-
jade med skolenkäter. Resultatet från enkäten används i 
remissvar, debattartiklar och övrigt påverkansarbete. 

Enkäten om stödinsatser genomfördes tillsammans med 
Demoskop under november och december 2020. Frå-
gorna rörde LSS, boendestöd, habiliteringen och privat-
ekonomi. 2 297 medlemmar svarade på enkäten. Underla-
get bearbetas och sammanställs under 2021 och kommer 
användas i remissvar, debattartiklar och övrigt påverkans-
arbete. 

Autism- och Aspergerförbundet är en av 44 medlemsor-
ganisationer i Funktionsrätt Sverige. Genom Funktions-
rätt Sverige arbetar förbundet med funktionshinderfrågor 
generellt samt bidrar med de perspektiv som rör förbun-
dets medlemsgrupper. Förbundet samarbetar även med 
andra medlemsorganisationer inom Funktionsrätt Sverige 
i gemensamma frågor. Förbundet samarbetar även med 
relevanta professionsförbund.

Förbundet har under året medverkat som samarbetspart-
ner i 19 olika projekt. Bland annat fortsätter förbundets 
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engagemang i ett projekt i Nepal genom MyRight som 
handlar om att tillgodose rättigheterna för personer med 
autism i Nepal. Tillsammans med Min Stora Dag driver 
förbundet projektet Hela Spektrat, vars syfte är att mot-
verka utanförskap genom att skapa fritidsaktiviteter anpas-
sade för barn med autism. Genom projektet Hela Spektrat 
genomfördes i februari ett seminarium på Lilla Cirkus i 
Stockholm. Seminariet handlade om att skapa fler positiva 
sammanhang, mer menings-
fulla aktiviteter och framför 
allt en bättre anpassad och 
tillgänglig fritid för barn med 
autism. Projektet Hela Spek-
trat finansieras med medel 
från Svenska Postkodlotte-
riet.

Under 2020 påbörjade för-
bundet arbetet med en ny 
webbplats i syftet att få bättre 
spridning i våra olika kana-
ler och tydligare nå ut med 
våra budskap. För att skapa 
en kognitivt tillgänglig och 
användarvänlig webbplats 
samarbetar förbundet med 
föreningen Begripsam.

I förbundets helägda dotterbolag RFA Utbildningscen-
ter Autism AB, Utbildningscenter, genomförs utbildningar 
om autism främst för professionellt verksamma inom 
området, men även till närstående och personer med egen 
funktionsnedsättning. Utbildningscenter fick under året 
i uppdrag av förbundet bland annat att genomföra kost-
nadsfria halvdagsföreläsningar om autismspecifik kompe-
tens till yrkesverksamma som möter personer med autism. 

Förbundet är medlem i den europeiska samarbetsorgani-
sationen International Association Autism- Europe, IAAE.   

Övrigt
Antalet följare på förbundets officiella gillasida på Face-
book, ökade från 28 000 till 31 861 följare. 

Förbundets kansli har under året haft många kontak-
ter med och svarat på olika frågor från medlemmar och 
andra. Frågorna har stor spännvidd, de flesta frågorna rör 
dock skola, LSS och socialförsäkringen. Genom ett sam-
arbete med Utbildningscenter Autism har medlemmarna 

två kvällar i veckan kunnat nå konsulter med autismspe-
cifik kompetens. De som ringt har övervägande varit per-
soner med egen diagnos som haft frågor och funderingar 
kring sitt liv med autism. 
På grund av Coronapandemin kunde förbundet inte 
genomföra de sedvanliga sommarlägren i Skåne för famil-
jer med barn och ungdomar med autism. De som var 
anmälda till sommarlägren 2020 har fått förtur till som-

marlägren 2021.
Under 2020 rekryterades 
flera nya personer till för-
bundskansliet. En ny tjänst 
som föreningsutvecklare 
tillsattes i syfte att stärka 
stödet till förbundets 24 
distrikt. För att utveckla 
en ny webbplats anställdes 
ytterligare en kommuni-
katör och i syfte att stärka 
förbundets påverkansar-
bete anställdes en intres-
sepolitisk utredare med 
huvudfokus på hälso- och 
sjukvårdsområdet. Den 
tjänsten inkluderar även 
projektsamordning i syfte 
att effektivisera förbundets 
projektarbete. 

Uppföljning och utvärdering
Mätinstrument är bland annat: google analytics, Facebook 
och Instagrams statistikverktyg, enkäter, ekonomisk upp-
följning, medlemsantal och vårt medlemsregister. 
Utöver detta mäter förbundet 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 proposi-
tionen. En sådan process tar olika lång tid, mellan 2-6 
år. 

 •  Vår framgång i debattartiklar mäter vi genom att se 
till spridning och räckvidd. 

 •  Vi mäter vår webbplats resultat med hjälp av google 
analytics. 

 •  Vi mäter sociala medier genom Facebook och Insta-
grams statistikverktyg där vi bland annat mäter föl-
jare, räckvidd, vilka grupper som interagerar. 

 •  Vi mäter generella levnadsvillkor och tillgången till 
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stödinsatser för vår målgrupp genom våra tre olika 
enkäter: LSS-enkäten, hälso- och sjukvårdsenkäten 
och skolenkäten. Där fångar vi upp hur våra medlem-
mar upplever att det fungerar inom de olika områ-
dena och kan även se förändring från år till år.

 •  Vårt medlemsantal följs upp årligen.
 •  Vi gör läsarundersökningar för Tidningen Autism. 

Senaste undersökningen gjordes 2016.

Medlemmar
Förbundets medlemsantal har under året minskat något 
under 2020 till 18 383 per den sista december jämfört 
med 2019 då förbundet hade 18 784 medlemmar. Minsk-
ningen av antalet medlemmar beror till största delen på 
Coronapandemin då förbundet och inte heller distrikten 
kunnat synas ute i olika arrangemang. Som medlem får 
man, förutom möjligheten att engagera sig i sitt distrikts 
aktiviteter och påverkansarbete, bland annat tillgång till 
förbundets medlemstidning Tidningen Autism samt möj-
lighet att teckna förmånliga försäkringar via UNIK För-
säkring. UNIK Försäkring har en särskild hemförsäkring 
för de personer som bor i gruppbostad, HemExtra. 

Insamling
Förbundets insamlingsarbete består till största delen 
av gåvor via Svenska Postkodlotteriet, våra 90-kon-
ton, Facebookinsamlingar samt utdelning från Swed-
bank Humanfond. Förbundet är medlemmar i Giva Sve-
rige, en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, 
kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och 
råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsätt-
ningarna för insamling till goda ändamål. Förbundet föl-
jer Giva Sveriges kvalitetskod samt upprättar varje år en 
effektrapport. 

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel under eget kapi-
tal redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra ända-
målsbestämda medel. Insamlade medel Estland/Kroa-
tien, 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 hänsyn 
tagna till respektive ändamål.

Väsentliga	händelser	under	räkenskapsåret
Under 2019 arbetade förbundet med att ta fram en ny 

vision- och verksamhetsplattform. Den nya vision- och 
verksamhetsplattformen antogs av riksmötet i april 2020. 
Syftet med vision- och verksamhetsplattformen är att för-
stärka förbundets och föreningarnas utåtriktade 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. 

Coronapandemin har under året krävt en omställning 
av verksamheten. På nationell har omställningen funge-
rat väl. På distriktsnivå har omställningen varit en större 
utmaning där förbundskansliet bistått med tekniska lös-
ningar och stöd. Så väl riksmötet som förbundsråd har 
skett digitalt på grund av coronapandemin.

Väsentliga	händelser	efter	räkenskapsårets	utgång
Inget att notera.

Resultat	och	ställning
Förbundets verksamhetsintäkter, som under räkenskaps-
året uppgick till 15 639 (16 970) tkr, utgörs främst av olika 
former av gåvor och bidrag samt intäkter från medlemsav-
gifter och försäljning av informationsmaterial. Förbundets 
egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 9 391 
(8 204) tkr, varav 2 786 (1 006) tkr utgörs av ändamålsbe-
stämda medel och 
6 605 (7 198)  tkr utgörs av balanserat kapital. Årets över-
skott, 1 187 (2 562) tkr, föreslås disponeras enligt styrel-
sens förslag.

2020 2019 2018 2017 2016

Summa verksam-
hetsintäkter

15 639 16 970 11 384 11 958 14 019

Resultat före 
 dispositioner

1 187 2 562 50 763 785

Resultat efter 
 dispositioner

1 200 782 48 734 779

Eget kapital 9 391 8 204 5 641 5 591 4 828

Tillgångar 14 352 12 700 10 740 10 456 9 795

Soliditet 65%  64 % 53 % 53 % 49 %

Antal årsanställda 
på kansliet

9 7 8 8 8

Antal medlemmar 18 383 18 784 18 311 17 281 16 230
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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 place-
ringar med låg risk. Tillgångarna är huvudsakligen pla-
cerade på löpande räntekonton i olika banker. En mindre 
del är placerad i aktier. 

Hållbarhetsupplysningar
Autism- och Aspergerförbundet har inte antagit någon 
formell hållbarhetspolicy. När det gäller miljömässigt 
ansvarstagande strävar förbundet efter att värna om mil-
jön 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 tjänster, följa lagar och regler samt ställa 
krav på våra leverantörer. I vardagsarbetet finns rutiner 
för återvinning av papper och förpackningar och för att 
undvika att skriva ut dokument i onödan.  

Grundregeln är att  resor sker med tåg och kollektiv-
trafik.

Förbundet är medlemmar i FREMIA, tidigare KFO, 
och följer avtalet för ideella organisationer mellan FRE-
MIA och Unionen samt Akademikerförbunden. 

Förväntad	framtida	utveckling
LSS, skola, hälso- och sjukvård och socialförsäkringen är 
frågor som är viktiga för många av förbundets medlem-
mar. Förbundet kommer därför även i fortsättningen att 
inrikta sitt fokus på dessa områden. För att få en effek-
tiv koppling mellan vad medlemmarna tycker och vad vi 
ska prioritera kommer vi fortsätta med våra årliga enkä-
ter som mejlas ut till alla våra medlemmar för att bättre 
kunna fånga deras erfarenheter och åsikter. Vi fortsät-
ter 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 fortsätta att arbeta med det. Genom ökad syn-
lighet i media och sociala medier når vi ut till ännu fler 
med vårt budskap vilket vi hoppas ska kunna attrahera fler 
medlemmar och ge bättre möjlighet och legitimitet att 
kunna företräda personer med autism och deras närstå-
ende.

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 åtta gånger och 
AU har haft nio sammanträden. Närvaron på styrelse-
möten har varit god. Ordförande arvoderas med ett 
månadsarvode motsvarande 6,3 x inkomstbasbelopp delat 
med 12,2; med tillägg för semesterersättning. Övriga i sty-
relsen får ett dagsarvode motsvarande 1,5% av inkomst-
basbeloppet alternativt ersättning för förlorad arbetsför-
tjänst.

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

Auktoriserade revisorn Malin Nilsson, BDO Mälarda-
len AB, samt Mats Lundgren, Autism- och Aspergerför-
eningen Södermanland, valdes till revisorer vid riksmötet 
2020 för en period av 2 år.

Förbundet har ett kansli där 13 (9) personer arbetar.   

Övrig	information
Förbundets 90-konton är 90 01 57-9 (plusgiro), 900-1579 
(bankgiro) och 123 900 15 79 (Swish).

Böcker och annat informationsmaterial säljs i förbun-
dets webbutik www.butik.autism.se. För mer information 
om förbundets verksamhet, se verksamhetsberättelsen 
samt webbplatsen, www.autism.se.

Koncernförhållanden
Autism- och Aspergerförbundet äger 100 procent av 
aktierna i RFA Utbildningscenter Autism AB, 
org.nr. 556558-5444. Enligt Svensk Insamlingskontrolls 
föreskrifter och Giva Sveriges Styrande riktlinjer behöver 
förbundet inte upprätta någon koncernredovisning. 
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Juni 2020 lanserades e-autism i en uppdaterad version. 



RESULTATRÄKNING (TKR)
(funktionsindelad)

Not 2020 2019

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 1 689 1 783
Gåvor 3 6 903 6 677
Bidrag 3 6 486 7 166
Nettoomsättning 543 1 344
Övriga intäkter 18 0

Summa	verksamhetsintäkter 15	639 16	970

Verksamhetskostnader 4, 5
Ändamålskostnader -10 282 -10 018
Insamlingskostnader -168 -150
Administrationskostnader -4 108 -4 306

Summa	verksamhetskostnader -14	558 -14	474

Verksamhetsresultat 1	081 2	496

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 106 66

Årets resultat 1 187 2 562

FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 1 187 2 562
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år: 
Reserv Norrlägret - 3
Reserv Boendestödsboken - 42
Reserv lägerverksamhet - 54
Kommunikation och kunskapsspridning 1 002 -
Intressepolitiskt arbete 235 -
Föreningsutveckling 510 -
Internationellt utvecklingsarbete 34 -

Ändamålsbestämning av medel:
Kommunikation och kunskapsspridning -754 -1 124
Intressepolitiskt arbete -214 -235
Föreningsutveckling -133 -510
Organisation -123 
Extra coronasatsning  -540
Överskott Boendestödsboken -3 -3
Internationellt utvecklingsarbete -1 -7

Kvarstående	belopp	för	året/förändring	balanserat	kapital	 1	200	 782
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BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella	anläggningstillgångar
Inventarier och datorer 6 165 121
Summa	materiella
anläggningstillgångar 165 121

Finansiella	anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 7 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 500 500
Andra långfristiga fordringar 9 212 214
Summa	finansiella	
anläggningstillgångar 812 814

Summa anläggningstillgångar 977 935

Omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar
Kundfordringar 316 119
Fordringar hos dotterbolag 65 68
Övriga fordringar 162 143
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10 639 967
Summa	fordringar 1	182 1	297

Kortfristiga	placeringar 4	918 1	900

Kassa	och	bank 7	275 8	568

Summa omsättningstillgångar 13 375 11 765

SUMMA TILLGÅNGAR 14 352 12 700
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BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 11 2 786 1 006

Balanserat kapital 6 605 7 198
Totalt eget kapital 9 391 8 204

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och  
liknande  förpliktelser 12 263 265
Summa avsättningar 263 265

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 481 458
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 13 310 260
Övriga kortfristiga skulder 493 301
Skuld Stiftelsen Autism 1 82
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 14 3 413 3 130
Summa kortfristiga skulder 4 698 4 231

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 352 12 700
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Ändamåls-
bestämda medel

Balanserat 
kapital

Totalt  
eget kapital

Ingående balans 2020-01-01 1 006 7 198 8 204

Ändamålsbestämt av givaren 1 879 -1 879
Ändamålsbestämt av styrelsen
Ändamålsbestämt av årsstämman
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år -99 99
Årets resultat 1 187 1 187
Utgående balans 2019-12-31 2 786 6 605 9 391
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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 årsredovis-
ning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående räkenskapsår.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Autism- 
och Aspergerförbundet erhållit eller kommer att erhålla 
för egen räkning redovisas 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 
Autism- och Aspergerförbundet. Medlemsavgifter redovi-
sas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas 
över den tidsperiod som avses. Från och med september 
2019 ändrade förbundet betalningsperiod för medlemsav-
gifter 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 Autism- och Aspergerförbundet tar 
emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett 
erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför 
att Autism- och Aspergerförbundet uppfyllt eller kommer 
att uppfylla vissa villkor och om Autism- och Aspergerför-
bundet har en skyldighet att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas i huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en till-
gång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukats 
direkt eller inte. Gåvor som Autism- och Aspergerför-
bundet avser stadigvarande bruka i verksamheten redovi-
sas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar.

I de fall Autism- och Aspergerförbundet lämnat en 
ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med 
ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget har 
uppfyllts.

Bidrag som erhålles för att täcka kostnader redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnaden bidraget är avsett 
att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som Autism- och Aspergerförbundet fått eller 
kommer att få.

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
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; 
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. 
Fördelningarna mellan ändamåls-, insamlings- och admi-
nistrationskostnader enligt en fördelningsmall som utvär-
deras årligen och räknas om vid behov. 
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras 
till förbundets uppdrag enligt stadgarna. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader avser de kostnader förbundet haft för 
att samla in medel. 

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna avser de kostnader som 
behövs för att administrera och driva förbundet.

Leasing
Samtliga av Autism- och Aspergerförbundets leasingav-
tal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften redo-
visas linjärt över leasingperioden. I leasingavgifter ingår 
även hyra av lokaler. 

Ersättningar 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 fastställda 
avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföre-
tag, och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Förbundets resultat belastas för kostnader i takt med att 
förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tid-
punkten för när premier erläggs.

Förmånsbestämda planer
För förmånsbestämda pensionsförpliktelser har förbun-
det en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar 
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt 
väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer 
än förväntad (aktuariell risk) dels risken att avkastningen på 
tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). 
Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är över-
förda till ett annat företag.

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. Akti-
vering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till 
högre belopp än 5 tkr.  

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier 5 år
Datorer  3 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar 
till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktions-
utgifter.

Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga 
placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det läg-
sta 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 medlemmen.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaff-
ningsvärde.

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

Avsättningar
En avsättning redovisas när Autism- och Aspergerförbun-
det har ett legalt eller informellt åtagande som en följd 
av inträffade händelser och där Autism- och Aspergerför-
bundet förväntar sig att en utbetalning kommer att krä-
vas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 
behöva erläggas.

Skuld för erhållna ej utnyttjade bidrag
När Autism- och Aspergerförbundet erhållit bidrag men 
ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När Autism- och Aspergerförbundet fattat beslut om 
utbetalning av anslag och meddelat mottagaren men inte 
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld.

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 Aspergerför-
bundet har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsätt-
ning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig till-
förlitlighet.

Not	2	Uppskattningar	och	bedömningar
Det finns inga uppskattningar och bedömningar att 
 kommentera under denna post.

NOTER TILL  RESULTATRÄKNINGEN (TKR)

Not	3	Insamlade	medel	 	
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2020 2019
Insamlade medel
 Allmänheten 6 863 6 663
 Företag 29 4
 Andra organisationer 11 10
Summa gåvor 6 903 6 677

Bidrag som redovisats som intäkt 2020 2019
Insamlade medel
 Externa stiftelser och fonder 190 778
 Summa insamlade medel 190 778

Offentliga bidrag
 Staten 5 620 5 616
 Arvsfonden 40 62
 Folkhälsomyndigheten 327 419
 Arbetsförmedlingen 308 291
Summa offentliga bidrag 6 295 6 388
Summa bidrag 6 485 7 166

Totala insamlade medel består av följande 2020 2019
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 6 903 6 677
Bidrag som redovisats som intäkt 6 503 7 166
Summa insamlade medel 13 406 13 843

Not	4	Medelantalet	anställda,	personalkostnader	och	arvo-
den	till	styrelsen	 	
   2020 2019
Medelantalet anställda 9 7
 Kvinnor 7 6
 Män 2 1
 Annat alternativ - -

Könsfördelning bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare 
 2020 2019
Styrelseledamöter 9 8
 Kvinnor 6 5
 Män 3 3
 Annat alternativ - -
 Förbundssekreterare 1 (kvinna) 1 (kvinna)
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Devin Fellenius kämpar på bra, följt av Måns Möller och Devins morfar. I nummer 4 av Tidningen autism 
kunde vi läsa om Viggoloppet som arrangeras av Viggo Foundation, som arbetar för att barn med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar ska få ett aktivare liv och möjligheter att idrotta.
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Löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader 2020 2019
Löner och andra ersättningar
 Styrelse och förbundssekreterare  1 269 646
 Övriga anställda 3 852 3 406
Totala löner och ersättningar 5 121 4 052

Sociala kostnader 1 951 1 602
(varav pensionskostnader och löneskatt) (546) (331)

Av pensionskostnaderna avser 408 (115) tkr förbundsse-
kreteraren och 3 (20) tkr förbundets ordförande.

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är 
fortsatt ekonomisk stark, vilket har skapat överskott i 
verksamheten. Såväl under 2020 som 2019 gav Folksam 
Liv därför sina kunder rabatt på premien för sjuk- och 
premiebefrielseförsäkring inom KTP 2. Denna premiera-
batt 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 23 650 (23 250) kr per person var 88 (143) 
tkr under räkenskapsåret 2020.

Avtal om avgångsvederlag
Autism- och Aspergerförbundet har träffat avtal med 

ordföranden om att avgångsvederlag utgår motsvarande 
tre månaders arvode. 

Förbundet har inte träffat något avtal om avgångsve-
derlag för förbundssekreteraren.

Not	5	Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler men även en 
frankeringsmaskin. Kostnadsförda leasingavgifter uppgick 
under 2020 till 688 (678) tkr. 

Framtida leasingavgifter förfaller  
enligt följande: 2020 2019
Inom 1 år 470 688
1-5 år 73 570
Senare än 5 år 0 0
Summa 543 1 258

Nuvarande avtal om lokalhyra löper till och med 2021-
09-30. Avtalet om hyra av källarförråd sträcker sig fram 
till och med 2022-10-31. Båda kontrakten är möjliga att 
förlänga med tre år i taget.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (TKR)

Not	6	Materiella	anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 434 349
 Försäljning och utrangeringar -67 -64
 Inköp 153 149
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 520 434

Ingående avskrivningar -313 -312
 Försäljning och utrangeringar 67 64
 Årets avskrivningar -109 -65
Utgående ackumulerade avskrivningar -355 -313
Utgående redovisat värde 165 121

Not	7	Aktier	i	koncernföretag
Aktier i dotterbolag avser RFA Utbildningscenter Autism 
AB, organisationsnummer 556558-5444, vilket är ett hel-
ägt dotterbolag till Autism- och Aspergerförbundet.

Deras styrelse har sitt säte i Stockholm. 
Årets resultat i dotterbolaget uppgår till -297 (-719) tkr 

och det egna kapitalet uppgår till 3 111 (3 408) tkr. 

Specifikation av förbundets aktier  
i dotterbolag 2020 2019
 Antal Andel Redovisat Redovisat
 andelar i procent värde  värde
   (tkr) (tkr)
RFA Utbildnings- 
center Autism,  
556558-5444,  
Stockholm 1 000 100 100 100
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Not	8	Andra	långfristiga	värdepappersinnehav
 

 
 2020-12-31  2020-12-31 2019-12-31  2019-12-31

KPA Etisk Aktiefond 500 1 274 500 1 163
Totalt 500 1 274 500 1 163

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
 2020 2019
Förutbetalda hyror 170 170
Förutbetalt medlemsutskick - 132
Förutbetalda försäkringar - 90
Upplupen intäkt Swedbank Humanfond 225 238
Övriga poster 244 337
Summa 639 967

Not	11	Ändamålsbestämda	medel
 2020 2019
Christines minne 0 0
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 58 97
Lägerverksamhet 129 184
Nepal 34 27
Gåva Asperger 20 20
Norrlägret 0 3
Kommunikation och kunskapsspridning 1 124 
Intressepolitiskt arbete 235 
Föreningsutveckling 510 
Summa 2 786 1 006

Not	12	Avsättningar	för	pensioner	och		
liknande	förpliktelser
 2020 2019
Skuld pensionsförsäkringar 212 214
Skuld särskild löneskatt pensionsförsäkringar 51 51
Summa 263 265
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 2021.

Not	14	Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter
 2020 2019
Förutbetalda medlemsavgifter 1 935 1 515
Upplupna semesterlöner, övertid inkl
sociala avgifter 674 692
Upplupna sociala avgifter 177 123
Övriga poster 627 800
Summa 3 413 3 130

Marknadsvärde

Marknadsvärde

Bokfört värde

Bokfört värde
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Stockholm den 16 mars 2021 

	

Ulla	Adolfsson																									 Pia	Johansson	 Christer	Nygren
Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande

 
Magnus	Agestav	 Maria	Grimståhl	 	 Annika	Lindström		

	
Catarina	Lund	Särström	 Ronny	Nilsson	 	 Maria	Sandberg

	
Gunilla	Sundblad
Förbundssekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2021
	
	
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 2020.

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 2020 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 års-
redovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
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.

Det registrerade revisionsbolagets 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
TILL  FÖRENINGSSTÄMMAN I  AUTISM- OCH ASPERGER FÖRBUNDET
Org.nr.	802008-1348
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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 2020.

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 avsnittet 
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till stif-
telsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
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 där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avse-
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het 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 22 mars 2021 
BDO	Mälardalen	AB

Malin	Nilsson	 	 Mats	Lundgren
Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor



BILAGOR TILL  VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

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 pro-
jektets arbete för att säkerställa att det är anpassat för våra 
medlemmar. Här kan du läsa mer om vilka projekt vi sam-
verkat med under år 2020:

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 – entre-
prenörskap och egenföretagande bland personer med funktions-
nedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, Malmö Uni-
versitet. Syftet med projektet är att identifiera och förstå 
etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förut-
sättningarna för egenföretagande hos personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Pro-
jektet 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. Projektet pågår till och med 2023.

Projektet Inflytande inom rättspsykiatrin, Nationell Sam-
verkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Syftet med projektet är 
att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsyki-
atrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. 
På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämt-
ning vilket leder till en större framtidstro. Projektet pågår 
till och med 2022. 

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.

INTERNATIONELLT
Nepal – läs mer om förbundets internationella projekt i 
verksamhetsberättelsen på sida 9.  

KOGNITIV  TILLGÄNGLIGHET 
Projektet DigiKog, Begripsam. Projektet tar fram kogni-
tivt 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 funktionsnedsätt-
ningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som 
stöd i vardagen. Projektet pågår till och med 2022.

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 upplevel-
ser vid autismspektrumtillstånd, Umeå Universitet.  Projek-
tet har två relaterade mål: 1) att undersöka hur vuxna med 
autismspektrumtillstånd förmedlar sina sensoriska upp-
levelser, 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 kollektivtrafiken och vilka hin-
der de upplever. Projektet pågår till och med 2021.

KULTUR OCH FRITID 
Hela Spektrat – läs mer om projektet som förbundet dri-
ver tillsammans med Min Stora Dag på sida 9 i verksam-
hetsberättelsen. 

ÖVRIGT
Projektet Gott liv som äldre, FUB Västmanland. Projek-
tet 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). Projek-
tet ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god 
man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha 
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Bilaga 2: Samråd 
För att vi ska kunna påverka i frågor som är viktiga för 
våra medlemmar behöver vi lyfta våra frågor i olika sam-
manhang. Vi arbetar därför för att sitta i samråd hos myn-
digheter och organisationer som kommer i kontakt med 
våra medlemmar. Syftet är att förbättra levnadsvillkoren 
för personer med autism.  

ARBETSMARKNAD
 •  Arbetsförmedlingens samråd (genom Funktionsrätt 

Sverige) 
 •  Arbetsförmedlingens råd för arbetslivsinriktad rehabi-

litering (genom Funktionsrätt Sverige)
 •  Arbetsmiljöverkets samråd (genom Funktionsrätt Sve-

rige) 

FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
 •  Myndigheten för delaktighets samråd 
 •  Ordförandemöten Funktionsrätt Sverige 
 •  Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshin-

derfrågor ”Funktionshindersnämnden” (genom Funk-
tionsrätt Sverige)

 •  Regeringens funktionshinderdelegation (genom 
Funktionsrätt Sverige) 

HÄLSA OCH SJUKVÅRD,  LSS  OCH SOCIALTJÄNST
 •  Inspektionen för vård och omsorgs dialog forum

 •  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys patient- 
och brukarråd

 •  Statens institutionsstyrelses brukarråd 

LAG OCH RÄTT
 •  Domstolverkets samråd
 •  Diskrimineringsombudsmannens dialogmöten
 •  Polisens samråd med funktionshinderorganisationer 
 •  Rikspolisstyrelsens och brottsoffermyndighetens sam-

råd

SKOLA
 •  Skolinspektionens samverkansråd 
 •  Skolmyndighetsgemensamt samråd
 •  Skolverkets samverkansråd 
 •  Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella 

intresseråd 
 •  Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala 

intresseråd, norra regionen  

ÖVRIGT
 •  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

 dialogmöten med funktionshinderorganisationerna 
 •  Kulturrådet (genom Funktionsrätt Sverige)
 •  Post- och telestyrelsens samråd 
 •  Sveriges arbetsterapeuters samråd 

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. Målet är att utarbeta riktlin-
jer för hur rättsväsendet kan bli bättre på att bemöta och 
behandla personer med autism såväl i rollen som brotts-
offer som tilltalade och dömda. Projektet pågår till och 
med 2021.

Projektet Rätt från början, Funktionsrätt Sverige. Projek-
tet 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 Univer-
sell utformning samt bidra till skapandet av inkluderande 
miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildnings-

området, bostadssektorn och arbetsmarknaden. Projektet 
pågår till och med 2021.

Projektet Techformance, förvaltningen för kulturutveckling. 
Projektet arbetar med att ta fram konkreta digitala verk-
tyg med medföljande arbetsmetoder som scenkonstbran-
schen enkelt ska kunna använda sig av för att skapa del-
aktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för 
barn. Projektet pågår till och med 2022.

Forskningsprojektet En utvärdering av programmet Paren-
ting Young Children (PYC), Högskolan Dalarna. Projektet 
ska utvärdera en metod för föräldraskapsstöd i hemmiljö 
för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller 
kognitiva svårigheter. Projektet pågår till och med 2024.
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Bilaga 3: Påverkansinsatser år 2020
Nedan kan du läsa vilka intressepolitiska aktiviteter förbun-
det genomfört för att påverka beslutsfattare under år 2020. 

ARBETSMARKNAD
Skrivelse
Tillsammans med medlemsorganisationer i Funktionsrätt 
Sverige skickades en skrivelse till arbetsmarknadsminis-
ter Eva Nordmark för att uppmärksamma behovet av en 
utredning angående arbetsmarknadspolitiken för personer 
med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande
Tillsammans med medlemsorganisationer i Funktions-
rätt Sverige skickades pressmeddelandet: ”Funktionsrätts-
rörelsen vill se utredning om arbetsmarknadspolitiken för 
personer med funktionsnedsättning”.

Samverkan
Deltagit i samtal om Unga som varken arbetar eller stude-
rar (UVAS) inom ramen för Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällefrågor regeringsuppdrag om samverkan. 
I samtalet lyfte vi unga med funktionsnedsättning. Under 
våren 2020 har vi också deltagit i ett dialogsamtal samt 
ett enskilt samtal inför deras rapport ”Ungas rätt till en 
meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder”.

CORONA
Debattartikel
”Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsned-
sättning” publicerades i Altinget.

Skrivelse
Förbundet har skickat en skrivelse till Socialförsäkrings-
minister Ardalan Shekarabi om coronapandemin och 
gymnasiesärskolan. När gymnasieskolorna stängde på 
grund av pandemin var det oklart vad som skulle hända 
med gymnasiesärskolan. Efter en tid framgick det att 
gymnasiesärskolorna skulle hålla öppet. Trots det stängde 
ändå flertalet gymnasiesärskolor på grund av elever i risk-
grupper, sjukdom och annat men några alternativ fanns 
inte alltid att få för de drabbade eleverna och deras famil-
jer. Vi fick svar på skrivelsen och det beslutades senare att 
en tillfällig föräldrapenning skulle kunna betalas ut till 
föräldrar med barn i gymnasiesärskolan men även i vissa 
fall gymnasieskolan i de fall de behövde stanna hemma 
med sina barn.

Möten och samverkan
 •  Förbundet har sedan december 2020 deltagit i Soci-

alstyrelsens dialogmöten med anledning av covid-19 
gällande bostad i särskild service och personlig assis-
tans. 

 •  Förbundet har samverkat med Sveriges Kommuner 
och Regioner, Socialstyrelsen, Myndigheten för del-
aktighet och Riksförbundet FUB runt information 
för gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS 
i samband med coronapandemin. 

 •  Förbundet har delgett synpunkter och skriftligt 
underlag till Socialstyrelsen gällande smittspridning 
i LSS-bostäder, utifrån deras arbete att utvärdera och 
undersöka behovet av föreskrifter inom verksamheter 
som är riktade till särskilda boendeformer för äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning, för 
hemtjänst och för LSS-bostäder med särskild service 
för vuxna för att hindra smitta av covid-19.

 •  Förbundet har deltagit i samtal med Myndigheten för 
delaktighet och Barnombudsmannen inom deras upp-
drag att kartlägga situationen och konsekvenserna 
för barn med funktionsnedsättning under corona-
pandemin. 

HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Remissvar
Lämnat remissvar till utredningen God och nära vård – en 
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 
2020:19). 

Referensgrupper
 •  Deltagit i referensgruppen för översyn av Social-

styrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård 
(SOSFS 2008:18). 

 •  Deltagit i referensgruppen för den statliga utred-
ningen om En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga (S 2019:05). Utredningen redovisar 
sina resultat 2021.  

 •  Deltagit i referensgruppen för den statliga utred-
ningen God och nära vård. Huvudbetänkandet läm-
nades 1 april 2020. Tilläggsuppdraget Rätt till psykisk 
hälsa redovisas år 2021. Förbundet har deltagit i båda 
referensgrupperna. 

Möten och samverkan
 •  Förbundet har i enskilt möte med Anders Printz, 

statlig utredare för Samsjuklighetsutredningen (S 
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2020:08) uppmärksammat behovet av en begriplig 
vårdkedja och situationen för personer med autism 
som också har samsjuklighet i form av allvarlig psy-
kisk ohälsa och/eller missbruk. Samsjuklighetsutred-
ningen presenterar sina förslag 2021.

 •  Förbundet har deltagit i workshop hos Folkhälso-
myndigheten med anledning av myndighetens pågå-
ende utredning av en nationell stödlinje för psykisk 
ohälsa och suicidalitet. 

 •  Förbundet har deltagit i hearing över slutrapport 
från regeringsuppdraget Stärka kompetensen för att 
bemöta personer med psykisk ohälsa (Ju2017/06176/
PO).

 •  Förbundet har samverkat med Socialstyrelsens pilot-
projekt som handlar om integrerad vård för unga som 
vårdas på Statens Institutionsstyrelses särskilda ung-
domshem som riktar sig särskilt mot barn och unga 
med autism. Projektet pågår fram till 2024. 

 •  Förbundet har i enskilt möte med Statens Institu-
tionsstyrelse (SiS) generaldirektör Elisabet Åbjörns-
son Hollmark och utvecklingsdirektör Annika Eriks-
son diskuterat samverkan mellan förbundet och 
myndigheten för att öka myndighetens kunskap om 
autism och hitta bättre lösningar för gruppen med 
autism inom SiS.

 •  Förbundet har deltagit i möte med Socialstyrelsen 
angående regeringens uppdrag till Socialstyrelsen om 
samordning mellan huvudmän avseende hjälpmedel 
för barn med funktionsnedsättning. 

 •  Förbundet har deltagit i Patientriksdagen 2020, tema 
patientlagen. Vi lyfte bland annat behovet av vårdko-
ordinering för att minska belastning för anhöriga och 
skapa en jämlik vård där personliga nätverk inte ska 
vara avgörande för det stöd man får. 

 •  Förbundet har deltagit i Socialstyrelsens arbetsgrupp 
om att ta fram nationella riktlinjer för neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, främst autism och adhd, 
inom ramen för regeringsuppdraget om förbättrad 
psykisk hälsa.

 •  Förbundet har under året deltagit i Altingets vårdpo-
litiska nätverk.

Övrigt
 •  Förbundet har lämnat skriftligt underlag till Inspek-

tionen för vård och omsorg med anledning av myn-
dighetens uppdrag att se över risker med bristande 
tillgänglighet (S2020/07838).

 •  Förbundet har intervjuats av Myndigheten för vård 
och omsorgsanalys inför rapporten ”Med varierande 
funktion” som handlar om förskrivning av konsu-

mentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsätt-
ning. 

 •  Förbundet har intervjuats av innovationsmyndigheten 
Vinnova angående patientinflytande vid införande av 
nya läkemedel.  

LSS –  LAGEN OM STÖD OCH SERVICE  TILL  VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE 
Debattartikel
”Kommunerna måste stoppa våldet på LSS-boenden”. 
Artikeln publicerades i 39 tidningar, såväl nationellt i 
Dagens Samhälle som i lokala tidningar, och hade en räck-
vidd på cirka 420 000 läsare.

Remissvar
 •  Lämnat remissvar till utredningen Översyn av insat-

ser enligt LSS (SOU 2018:88) 
 •  Lämnat remissvar till utredningen Översyn av yrket 

personlig assistent (SOU 2020:01). Förbundet var 
remissinstans. 

Referensgrupp
Deltagit i referensgruppen för utredningen Översyn av 
LSS-regler när det gäller bostad med särskild service (Dir. 
2020:28). Utredningen redovisar sina förslag 2021. 

Skrivelser
 •  Förbundet har skickat en skrivelse till Socialdeparte-

mentet angående tidsbegränsade LSS-beslut. I med-
lemskontakter har förbundet fått kännedom om 
att personer med autism som har behov av insatsen 
bostad med särskild service enligt LSS § 9 p.9 i allt 
större utsträckning erhåller tidsbegränsade beslut för 
insatsen vilket förbundet är starkt kritiska emot.  

 •  Förbundet har skickat en skrivelse till Socialminister 
Lena Hallengren med anledning av de övergrepp som 
förekommit på LSS-bostäder. I skrivelsen krävde för-
bundet bland annat kompetenssatsningar på personal 
i LSS-bostäder. 

Möten och samverkan
 •  Förbundet har haft ett enskilt möte tillsammans med 

Riksförbundet FUB och särskild utredare Fredrik 
Malmberg gällande LSS-utredningen ”Stärkt person-
lig assistans” (Dir 2020:3). Syftet var att lämna för-
bundsspecifika synpunkter på utredningen som pre-
senteras 2021. 

 •  Förbundet har haft ett enskilt möte med Socialminis-
ter Lena Hallengren och statssekreterare Tobias Lun-
din Gerdås med anledning av Uppdrag Gransknings 
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avsnitt som vittnade om övergrepp på LSS-bostäder. 
På mötet lyfte förbundet behovet av kompetensinsat-
ser.

 •  Förbundet har deltagit i möte med Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen för att 
diskutera behovet av kompetensinsatser i gruppbostad 
LSS. Gruppen kommer ha fortsatt dialog under 2021 
och en mindre arbetsgrupp har bildats med represen-
tanter från SKR, Socialstyrelsen, FUB och Autism- 
och Aspergerförbundet. 

 •  Förbundet har deltagit i möte med Socialstyrelsen 
med anledning av myndighetens uppdrag att utreda 
kompetens i bostad LSS - barn och vuxna som ska 
redovisas med eventuella förslag 2021.  

Övrigt
 •  Förbundet har lämnat skriftliga synpunkter till utred-

ningen ”Stärkt personlig assistans” (Dir 2020:3) samt 
deltagit i hearing om utredningen. 

 •  Förbundet har lämnat skriftliga synpunkter inför 
Inspektionen för vård och omsorgs regeringsuppdrag 
att ta fram en rapport om förslag på åtgärder för att 
stärka kvalitén och förhindra oseriösa anordnare av 
personlig assistans.  

SKOLA OCH UTBILDNING
Förbundet hade under året två större påverkansaktiviteter 
utifrån resultaten i skolenkäten.
 •  Förbundet har skickat ett pressmeddelande om att 

endast hälften får bättre stöd i skolan efter att ha fått 
en autismdiagnos. Vi skickade även ut en debattarti-
kel till samtliga län i Sverige och artikeln publicerades 
150 gånger vilket är vårt största genomslag i media 
genom tiderna. Aktiviteten hade en räckvidd på 7,7 
miljoner läsare. 

 •  Förbundet har skickat ett pressmeddelande om att 
skolfrånvaron ökar för barn med autism. Det resulte-
rade bland annat i att P4 Malmöhus gjorde ett inslag. 
Vi skickade även ut en debattartikel i samma fråga till 
samtliga län i Sverige och artikeln publicerades i 55 
tidningar runt om i landet med en räckvidd på nästan 
2,3 miljoner läsare. 

Debattartiklar
 •  ”Är inte digital delaktighet lika viktigt för alla, 

Ekström?” publicerades i Dagens Samhälle
 •  ”Hög tid att betala av på utbildningsskulden” publice-

rades i Dagens Samhälle.
 •  ”Ge bättre stöd i skolan till barn med autism” publi-

cerades i Aftonbladet. 

 •  ”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det 
syns” publicerades i Skolvärlden.

 •  ”Skärp skollagen – säkerställ god fysisk skolmiljö för 
alla elever” publicerades i Altinget.

 •  ”Bygg autismvänliga skolor så att fler kan nå målen”. 
Debattartikeln skickades även till lokaltidningar i Sve-
riges samtliga län och publicerades i 41 lokaltidningar 
samt i Dagens Samhälle. Totalt blev räckvidden 460 
523 läsare.

Referensgrupper
 •  Deltagit i referensgruppen för den statliga utred-

ningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven 
(U 2017:07). Utredningens förslag redovisas 2021. 

 •  Deltagit i referensgruppen för den statliga utred-
ningen om en tioårig grundskola (U 2020:02). Utred-
ningen redovisar sina förslag 2021.

Remissvar
 •  Lämnat remissvar till Betygsutredningen: Bygga, 

bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar 
elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Förbundet var 
remissinstans.

 •  Förbundet har lämnat remissvar till utredningen En 
annan möjlighet till särskilt stöd, Reglering av kom-
munala resursskolor (SOU 2020:42). Förbundet var 
remissinstans.

 •  Lämnat remissvar till utredningen Stärkt kvalitet 
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 
(SOU 2020:34). Förbundet var remissinstans.

 •  Lämnat remissvar till utredningen Ökad kompetens 
om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlev-
nad i lärarutbildningarna, U/2020/00176/UH. För-
bundet var remissinstans.

 •  Lämnat remissvar till utredningen En mer likvär-
dig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 
resursfördelning (SOU 2020:28).

Möten och samverkan
 •  Förbundet har deltagit i möte med Helen Ängmo, 

generaldirektör på Skolinspektionen, med anledning 
av nya arbetssätt vid anmälan av en skola.

 •  Förbundet har deltagit i möte med chefer hos Spe-
cialpedagogiska skolmyndigheten om dagsläget för 
elever med autism med syftet att möta elevernas 
behov bättre.

 •  Förbundet har blivit tillfrågade att ingå i referens- 
och expertgruppen för Myndigheten för delaktighets 
(MFD) uppdrag ”Trygg skola” där vi bland annat lyf-
ter vikten av att bygga autismvänliga skolor utifrån 
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principen om universell utformning. Vi har också del-
tagit i en paneldebatt, anordnad av MFD, om trygg-
het i skolan.

SOCIALFÖRSÄKRING
Debattartikel
”Ardalan Shekarabi måste göra mer för barn med autism”, 
publicerades i Dagens Samhälle.

Remissvar
Lämnat remissvar till utredningen En begriplig och 
trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 
2020:06). 

Referensgrupp
Deltagit i referensgruppen för den statliga utredningen 
Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetser-
sättningen och för förmåner vid rehabilitering. Uppdraget 
ska redovisas juli 2021. 

Skrivelser
 •  Förbundet har skickat en skrivelse till Socialdepar-

tementet om omvårdnadsbidraget och merkost-
nadsersättningen. I medlemskontakter framkom det 
att handläggningstiderna vid ansökan om det nya 
omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättning varit 
orimligt långa. Förbundet uppmanade till bevakning 
på området. Regeringskansliet svarade att de tagit 
fram ett förslag som ger Försäkringskassan möjlig-
het att bevilja förlängning av vårdbidrag i väntan på 
beslut om omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning. 
Förslaget gick igenom i maj 2020.

 •  Förbundet har skickat en skrivelse till Socialdeparte-
mentet om att nya omvårdnadsbidraget inte får leda 
till sänkt ersättning. I medlemskontakter har tydliga 
signaler förts fram att föräldrar till barn med autism 
fått en omotiverad ersättningssänkning. Detta trots 
att man upplever att barnets funktionsnedsättning 
inte har förändrats över tid. Socialdepartementet sva-
rade att regeringens utgångspunkt i reformarbetet 
har varit att den ekonomiska tryggheten för föräldrar 
med behov av förmånen inte skulle försämras samt att 
Regeringskansliet kommer att ha en fortsatt tät dialog 
med Försäkringskassan och följa utvecklingen i för-
hållande till reformens uttalade syften. 

Möten och samverkan
 •  Förbundet har deltagit i dialogmöte hos Försäkrings-

kassan med anledning av deras uppdrag att åstad-
komma en nationellt likformig tillämpning av merkost-

nadsersättning samt en effektivare handläggning. Syftet 
är att identifiera behov av åtgärder för att förenkla och 
förtydliga ansöknings- och utredningsprocessen. 

 •  Förbundet har deltagit i hearing med Samuel Eng-
blom, utredare för sjuk- och aktivitetsersättningen 
(Dir. 2020:31) Utredningen syftar bland annat till 
att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen ger 
trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god 
förutsebarhet för den enskilde samt stabilitet i till-
lämpningen över tid. 

ÖVRIGT
Debattartiklar
 •  ”Barns olika villkor djupt oroande” publicerades i 

Dagens Samhälle.
 •  ”Övergrepp på personer med autism måste upphöra” 

publicerades i Dagens Samhälle.

Skriftliga underlag
Förbundet har lämnat skriftligt underlag till:
 •  Riksrevisionen med anledning av deras granskning 

av Polismyndighetens arbete med att lämna informa-
tion till brottsutsatta. Frågor som behandlats 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 begåv-
ning”.

 •  Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) där vi, till-
sammans med Riksförbundet FUB, lyfte vikten av ett 
funktionshinderperspektiv i arbetet med krisberedskap. 

Möten och samverkan
 •  Förbundet har under året fortsatt samverkan med 

polisen. I Polisens arbete med att utbilda yrkeskate-
gorier som har kontakt med allmänheten har utbild-
ningsinsatserna skett i samarbete med funktionshin-
derrörelsen. Förbundet har varit med och tagit fram 
relevant utbildningsmaterial.

 •  Förbundet har deltagit i hearing om direktiv inför 
utredning av strategi för att motverka våld mot barn, 
där statsråden Morgan Johansson och Åsa Lindhagen 
deltog.

 •  Förbundet har intervjuats av Post- och telestyrelsen 
inför kommande förändringar av postgången.
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