
Vår mission är att ”sänka trösklarna” så att vi når vår vision
- att vår målgrupp har möjlighet att leva som andra.

Målbild för 2026 är att:

LSS, personkrets 1 och SoL,  - ÖKAD DELAKTIGHET OCH HÖJD KVALITET I DET STÖD SOM ERBJUDS
Vi vill att LSS-lagstiftningen ska värnas och förstärkas istället för att urholkas

● De som beslutar om insatser, samt utförare, verksamma inom länet under LSS & SoL har god

kunskap om autism

● Individuell plan tillämpas i flertalet LSS ärenden.

● Kommunerna och region Stockholm  erbjuder verksamheter inom ramen för LSS och SoL som täcker

individuella behov genom hela livet.

● En enhetlighet i bedömning av insatser och taxor över länet samt nivåbedömning där hänsyn tas till

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

● Det finns en grupprättsskyddsförsäkring att tillgå i förvaltningsärenden för personer med autism

Hälso- och sjukvård - JÄMLIK OCH TILLGÄNGLIG VÅRD
Vi vill säkerställa en jämlik och tillgänglig vård för personer med autism anpassad utefter behov

● Att det inom Region Stockholm erbjuds en jämlik och sammanhållen vårdkedja för barn, ungdomar

och vuxna med autism.

● Att vårdmottagandet inom Regionen är kunskapsbaserat utifrån autism och samsjuklighet - både

inom somatik som psykiatri.

● All verksamhet inom hälso- och sjukvård har en grundläggande kunskap om kognitivt stöd när det

gäller bemötande och kommunikation för vårdsökande med autism.

● Vårdcentraler i hela länet är anpassade utifrån mottagande av patienter med autism, exempelvis

gällande miljö, utökad patienttid samt kunskap.

Skola/ Utbildning - ÖKAD KOMPETENS OCH RESURSER
Vi vill säkerställa att alla med autism ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång

● Att all skolpersonal har en grundläggande autismkunskap

● Vi bedriver utbildning kring autism för rektorer inom hela skolväsendet (AutismED)

● Att det på varje skola finns specialpedagoger/speciallärare med autismspecifik kompetens som

täcker elevernas behov av stöd

● Föreningen är en självklar lokal samverkanspartner kring diskussionerna om skolans utveckling

● Det finns möjlighet att välja och få plats på skola med uttalad autismspecifik kompetens

● Att skolmiljön är tillgänglig utifrån universell utformning.



Arbetsmarknad - TILLGÄNGLIG ARBETSMARKNAD MED FLER I ANSTÄLLNING
Vi vill att arbetsmarknaden blir mer tillgänglig och att fler med autism får möjlighet till anställning

● Personer med autism samt arbetsgivare har möjlighet till individuellt och kontinuerligt stöd inför

och under anställning.

● Stödjande funktioner, som Arbetsförmedling och Försäkringskassa, har grundläggande kunskap om

kognitivt stöd när det gäller bemötande och kommunikation för arbetssökande med autism.

Fritid – VERKA FÖR EN MENINGSFULL FRITID
Vi vill bidra till att skapa ett positivt sammanhang som är roligt, utvecklande och får en att må bra.

● Vi kan erbjuda förmåner för våra medlemmar genom samarbetspartners, sponsorer och

vänföreningar

● Föreningen samarbetar med andra aktörer för att initiera och förmedla ett brett utbud av

aktiviteter

● Vi har lokala mötesplatser i länet

● Vi stöttar ledare inom fritidsområdet kring kunskap om autism genom ledarutbildning

● Vi samarbetar med studieförbund i hela länet

Verksamhetsutveckling - UTVECKLA OCH EFFEKTIVISERA FÖRENINGENS ARBETE
Vi vill vara en aktiv förening med närvaro i hela länet

● Föreningen har minst 5500 medlemmar

● Föreningen är välkänd och respekterad av målgruppen och bland berörda politiker, media, relevanta

myndigheter, skola-, vård- och omsorgsverksamheter och allmänheten i länet.

● Kansliet har minst tre heltidstjänster

● Föreningen har lokal förankring i flertalet av länets kommuner

● Föreningen ingår i lokala nätverk i områden som präglas av invånare från många olika kulturer (t.ex.

Järva, Södertälje, Botkyrka m.fl).

● Föreningen erbjuder, som ett resultat av vårt samarbete med Civic Innovation i projektet Mariko, en

digital personlig assistent i form av en app och utvecklat mentorstöd.

● Föreningen bedriver en utbildningsverksamhet rörande autism riktad till de verksamheter i länet

som möter våra medlemmar, bl a genom projekt AutismEd

● Föreningen har en välorganiserad volontärverksamhet

● Det finns en kvalificerad stödtjänst för medlemmar i behov av fysiskt stöd i möten med

Försäkringskassa, skola, LSS-handläggare, BUP eller arbetsförmedling.

● Föreningen har en stark ekonomiskt grund

● Föreningen erbjuder våra medlemmar ett kunskapspaket kring rättigheter inom våra

verksamhetsområden - guider/lotsar!


