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Effektrapport 2018 avseende 2017 och första halvåret 2018  

Om Autism- och Aspergerförbundet  

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism, 

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Förbundet har knappt 17 500 medlemmar 

över hela landet. Bland dessa finns personer med egen funktionsnedsättning, närstående och 

personer som är professionellt verksamma inom området.  

Organisatoriskt sammanhang  

Autism- och Aspergerförbundet är en av 41 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige och 

arbetar genom dem med funktionsrättsfrågor generellt där vi bidrar med de perspektiv som rör 

vår målgrupp. Det kan röra skola/utbildning, arbetsmarknad, FN-konventionen för personer med 

funktionsnedsättningar, hälso- och sjukvård, habilitering, psykiatri med mera.  

Vi samarbetar med andra organisationer, bland andra Riksförbundet FUB, RBU,  

Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet och Riksförbundet Attention. Vi samarbetar främst i 

skolfrågor, LSS, frågor som rör boende, ekonomi och arbetsmarknad. Konkret kan det betyda 

gemensamma debattartiklar, manifestationer, remisskrivande, uppvaktningar hos politiker och 

departement eller andra myndigheter och gemensamma aktiviteter i Almedalen. Vi sprider även 

kunskap genom föreläsningar för exempelvis personal i skola, i LSS-verksamheter och på 

tingsrätter. Inom LSS-området samverkar vi även med andra ideella organisationer och privata 

företag som har verksamheter inom detta område. Vi samarbetar med Studieförbundet 

Vuxenskolan i aktiviteter på central och lokal nivå. 

 

Vi deltar i ett nordiskt nätverk med våra systerförbund i de nordiska länderna. Sedan några år 

tillbaka deltar också representanter för de baltiska länderna i nätverkets möten. Autism- och 

Aspergerförbundet är medlem i organisationen AutismEurope där autismrelaterade frågor på 

Europa- och EU-nivå är i fokus.  

Förbundet är även medlem i MyRight och driver därigenom ett biståndsprojekt i Nepal som 

huvudsakligen finansieras med medel från SIDA.  

Dotterbolag och stiftelse   

Förbundet är ensam ägare till Utbildningscenter Autism AB, ett bolag som i drygt tjugo år har 

bedrivit utbildningar inom autismområdet i syfte att sprida kunskap för att förbättra villkoren för 

personer med autism, i första hand för professionellt verksamma inom området. Basen utgörs av 

ett tiotal veckokurser om året i Sunne. Utbildningscenter Autism arrangerar även ett flertal 

uppdragsutbildningar samt bedriver handledning runt om i landet.   

Förbundet förvaltar Stiftelsen Autism, en stiftelse som har till ändamål att ge bidrag till projekt 

och verksamheter som syftar till att förbättra villkoren för personer med autism samt kan bli goda 

förebilder för andra verksamheter.  

 

http://www.autism.se/
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Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?  

Vi arbetar på flera olika plan för att uppnå våra kort- och långsiktiga mål. Enskilda medlemmar 

kan få rådgivning av vår jurist och våra ombudsmän om funktionsnedsättningen, praktiskt 

användbara vardagsstrategier, rättigheter och stödinsatser. Rådgivningen sker främst via e-post 

och telefon. En del rådgivning sker även via Facebook och personliga besök.   

 

Vi sprider information och kunskap genom att ordna konferenser och delta på andra aktörers 

konferenser där förbundet samtalar med och sprider information till yrkesgrupper som är viktiga 

för vår målgrupp. Vi ordnar varje år en rikskonferens om ett aktuellt och för våra medlemmar 

viktigt tema. De senaste fem åren har förbundet dessutom årligen arrangerat tre uppskattade 

skolkonferenser. Vi ger ut tidningen Ögonblick och annat informationsmaterial och säljer böcker 

genom vår webbutik. Vi har en aktiv informationssida på Facebook med drygt 23 000 följare och 

flera Facebookgrupper för informationsspridning, diskussion och erfarenhetsutbyte.   

 

Vi arbetar intressepolitiskt gentemot bland andra Socialstyrelsen, Skolverket,  

Skolinspektionen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg 

(IVO), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för 

Delaktighet. Vi deltar aktivt genom att arbeta i dessa myndigheters samråds- och 

referensgrupper. Vi skriver remissvar på relevanta statliga utredningar (sammanlagt 20 under 

2016 och 14 under 2017), uppvaktar myndigheter och har enskilda politikerkontakter. Vi har 

under tio år deltagit i Almedalsveckan där vi ordnat flera seminarier, haft möten med för 

förbundet betydelsefulla personer och ett centralt beläget tält för att sprida information, ha dialog 

och svara på frågor. Vi skriver också debattartiklar och arbetar aktivt via sociala medier och har 

mediakontakter för att föra ut våra frågor.  

  

Projekt  

Vi är och har varit engagerade som projektägare och som samarbetspartner i flera projekt, 

finansierade av bland andra Arvsfonden och Svenska PostkodStiftelsen. Projekten syftar till att 

utveckla nya arbetssätt och produkter som kan förbättra livskvalitén för personer med autism.  

För närvarande är förbundet medsökande/samarbetspartner i bland annat följande projekt:  

 

▪ Nepal – att förbättra villkoren för personer med autism när det gäller utbildning, hälsa 

och sociala rättigheter. I projektet stöttar förbundet organisationen AutismCare Nepal Society 

bland annat med dess organisationsuppbyggnad, kompetenshöjning och utvecklingsarbete på 

deras skola i Katmandu. Projekttid: 2018 – 2021. Finansiär: MyRight/SIDA. 

 

Begriplig text och information för alla. Projektet startade hösten 2016, är treårigt och drivs av 

Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet, Afasiförbundet och 

FUB. Även myndigheterna Språkrådet och Myndigheten för tillgängliga medier medverkar i 

projektet. Projektet syftar till att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig litteratur, 

nyheter och samhällsinformation. Projektets målgrupp är personer med olika kognitiva 

http://www.autism.se/
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svårigheter. Målsättningen är att förändra synsättet på hur man förmedlar information på ett 

begripligt sätt. Projekttid: hösten 2016 – hösten 2019 Finansiär: Arvsfonden.  

Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna 

personer som har syskon med funktionsnedsättning. Målet är att skapa stöd till en grupp, som 

tidigare inte har uppmärksammats, med information, samtalsstöd och checklistor. Bräcke diakoni 

ska samarbeta med Autism- och Aspergerförbundet, FUB, RBU i Göteborg med omnejd, 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Östra teatern och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Projekttid: hösten 2017 – hösten 2020. Finansiär: Arvsfonden 

RättVisat- mitt digitala kommunikationspass  

Syftet är att öka barnens och ungdomarnas självkänsla och delaktighet genom att alltid ha ett 

relevant och aktuellt kommunikationspass som de kan presentera sig själva på, på ett modernt 

och individstärkande sätt. Syftet är också att underlätta för dem, kommunikativt och informativt, 

i de kontaktytor där de ingår och som de kommer att ingå i. Bräcke diakoni driver projektet och 

förbundet är med i en referensgrupp. Projekttid: hösten 2017 – hösten 2020. Finansiär: 

Arvsfonden 

 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?  Anställda  

Förbundet har ett kansli med cirka 8 årsanställda. En jurist och tre ombudsmän bevakar och 

informerar om lagstiftningen, deltar i flera nätverk, referensgrupper och arbetsgrupper samt 

skriver remissvar och debattartiklar. De bedriver också en omfattande rådgivning främst om LSS 

och skola. Vår kompetens består bland annat av en högskoleutbildad ekonom, jurist med 

erfarenhet från förvaltningsrätt, statsvetare, lärare, administratör, kommunikatör, informatör och 

fotograf. Personalen har bred och varierad erfarenhet och kunskap inom frågor som rör autism 

och från olika medlemsorganisationer.  

  

Styrelse  

Förbundets styrelse med elva ledamöter har en bred kompetens. Förbundets ordförande är 

förälder till en vuxen son med autism och har en lång erfarenhet inom föreningslivet. I styrelsen 

finns en omfattande personlig erfarenhet från autismområdet och djup kunskap kring autism ur 

många olika aspekter och professioner.   

  

Distrikt  

Förbundet har 24 distriktsföreningar över hela landet som bedriver en omfattande 

medlemsverksamhet samt påverkansarbete både regionalt och lokalt. Några distrikt har ett kansli 

med avlönad personal men de flesta i distrikten arbetar ideellt.  

Inom förbundet finns ett nätverk av LSS-ombud och ett nätverk av skolombud. Dessa bevakar 

viktiga och aktuella frågor och bedriver påverkansarbete och erbjuder medlemsrådgivning.   
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Vartannat år arrangerar förbundet en LSS-ombudsträff och vartannat år en skolombudsträff vars 

syfte är att stärka ombuden i deras viktiga arbete att bedriva påverkansarbete och har 

medlemsrådgivning på lokal och regional nivå. I november 2017 arrangerades en 

skolombudsträff och i november 2018 ska en LSS-ombudsträff arrangeras där alla distrikt och 

representanter från styrelsen och kansliet deltar. Syftet är att distriktens LSS-ombud ska ges en 

möjlighet till utbildning och kunskapsutbyte. De senaste årens träffar brukar anses vara mycket 

värdefulla och i utvärderingarna anser deltagarna att träffen rustar LSS-ombuden för deras 

viktiga uppgift.  Skolombudsträffen utvärderades och ombuden ansåg att träffen var värdefull 

och gav den 4,7 av 5 i samlat omdöme.  

Fackråd  

För att kunna ha tillgång till den främsta expertisen har förbundet ett fackråd med knappt 30 

ledamöter. I fackrådet finns psykiatriker, psykologer, logopeder, pedagoger och arbetsterapeuter 

som är verksamma inom autismområdet. Förbundet konsulterar dessa då behov uppstår.    

Finansiella resurser  

Förbundets intäkter uppgick under 2017 till knappt 12 mkr. Intäkterna utgjordes av knappt  

60 % i bidrag, varav statsbidrag uppgick till 70 % och projektbidrag till knappt 20 %. 13 % 

utgjordes av medlemsintäkter, 20 % av nettoomsättning (främst intäkter från försäljning av 

informationsmaterial och konferenser). Resten utgjordes av gåvor och övriga föreningsintäkter.   

 

 

Vad vill er organisation uppnå och hur vet ni om er organisation gör framsteg?   

Vi redogör nedan för våra långsiktiga mål som styrs av våra stadgar och som årligen 

konkretiseras av vår verksamhetsplan. Under vart och ett av målen redogör vi för ett urval av vad 

vi åstadkommit/vilken effekt vi uppnått under perioden första januari 2017 till sista juni 2018. 

Vårt arbete är långsiktigt och effekten av arbetet visar sig ofta först flera år framåt i tiden och kan 

vara en följd av flera olika aktiviteter. Ofta arbetar vi tillsammans med andra aktörer och vi kan 

inte alltid peka på vad just våra aktiviteter leder till.  

 

Vi följer upp vårt arbete på flera olika sätt: exempelvis genom antalet samtal till vår rådgivning, 

de frågor som kommer upp där, antalet remissvar, debattartiklar, uppvaktningar och effekter av 

dem liksom antal besökare på våra konferenser och utfallet i utvärderingarna.   

Enskilda medlemmar kan få rådgivning av vår jurist och våra ombudsmän angående bland annat 

funktionsnedsättningen, rättigheter och stödinsatser. Vår jurist och våra ombudsmän har bedrivit 

en omfattande rådgivning under året och därigenom hjälpt många medlemmar att få exempelvis 

stödinsatser eller ersättningar de har rätt till. Den sker främst via e-post och telefon. Totalt 

uppgick ärendena till cirka 3 500 år 2017. De flesta frågorna rör LSS, skola, socialförsäkring och 

arbete. Vår uppfattning är att de allra flesta medlemmar genom vår rådgivning får givande 

information och vägledning som de har mycket nytta av. Det är en bild som stärks av att många 

återkopplar till oss och talar om att de efter vår stöttning har beviljats stödinsatser eller 

ersättningar som de sökt. Här är två röster av de som har fått stöd av förbundet:  
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”Hej! Vi vill meddela dig att vi nu fått positivt beslut från hemkommunen angående vår dotters 

möjlighet att från hösten få en fungerande skolgång. Vår hemkommun har beslutat att de står för 

kostnaden av utbildningsplats på skolan. Vi är glada över detta och går nu vidare till nästa fas.”  

"Idag kom domen och Förvaltningsrätten går på vår linje, och bifaller överklagandet!! Vi fick en 

bra redogörelse över XXXX behov som rätten ser på det, som i alla delar följer våra skrivningar 

och muntliga framställan. Tusen tack för all hjälp hittills, den var guld värd."  

Förbundsjuristen bistår även medlemmar genom att ”spökskriva” överklaganden och har under 

året hjälpt ungefär 130 medlemmar med att överklaga olika ärenden. Drygt hälften av de som 

återrapporterat till juristen hur det har gått har under året fått bifall till sina överklaganden, vilket 

är en hög siffra mot bakgrund av att bara en av tio i regel får bifall i förvaltningsdomstol.  

 

Långsiktigt mål: att kunskapen om autism i samhället ökar så att personer med 

autism och deras närstående möts av förståelse och respekt  

  

Förbundet har under 2017 och 2018 fortsatt att sprida den kostnadsfria webbaserade 

basutbildningen e-autism. 1 juli 2018 hade kursen drygt 30 000 registrerade användare. Många 

personer som arbetar med personer med autism i kommunal verksamhet som skola och LSS-

verksamheter har genomgått utbildningen. Det visar att vi når en av de målgrupper som kursen 

är avsedd för.    

Rikskonferens  

I oktober 2017 anordnade förbundet en rikskonferens om hur personal som möter personer med 

autism ska få kunskap för att kunna undvika användandet av tvingande och begränsande åtgärder, 

Lyfta upp eller trycka ned. Drygt 300 personer deltog i konferensen och omkring  

98 % av deltagarna uppgav att de kommer att ha nytta av konferensens innehåll i sitt arbete och 

vardag.  

  

Långsiktigt mål: att personer med autism får rätt stöd i förskola, skola, 

arbetsliv/sysselsättning, boende och hälso- och sjukvård så att de kan leva bra 

och fullgoda liv.  

Skola och utbildning 

Anpassning högskoleprovet 

 

En skrivelse till Universitets- och högskolerådet (UHR) januari 2015 ledde fram till att vi under 

hösten 2017 och inledningen av 2018 hade direkt kontakt med en utredare för anpassningar av 

högskoleprovet för personer med andra funktionsnedsättningar än dyslexi och synskada som 

redan har anpassningar. Fokus främst på autism, ADHD/ADD och narkolepsi. 

 

Utredaren kom med slutrapport våren 2018 med förslag på ytterligare anpassningar, också för 

personer med autism till exempel: förlängd tid, enskilt rum, uppdelat provpass med flera 

tillfällen. I slutdokumentet finns mer fördjupad beskrivning kring olika aspekter av anpassning 

http://www.autism.se/
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likaså beskrivningar av konsekvenserna av funktionsnedsättningarna i detta sammanhang. 

Utgångspunkten har varit ett icke-diskrimineringsperspektiv. Uppföljning: Bevaka huruvida 

utredarens förslag blir verklighet eller inte. 

 

Läsa-skriva-räknagarantin 

 

Garantin om tidiga stödinsatser klubbades med en bred politisk majoritet igenom i riksdagen i 

maj 2018. Den börjar gälla från och med 1 juli 2019. Det innebär bland annat att det ska finnas 

ett obligatoriskt ”kunskapsstöd” för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska 

tänkande redan från förskoleklass. Vi har genom remissvar och annat opinionsbildande arbete 

legat på för att garantin ska genomföras samt under lång tid på olika sätt verkat för att stödet i 

skolan sätts in så tidigt som möjligt. Uppföljning sker hösten 2019. 

 

Specialpedagogiska lyftet 

 

Tillsammans med Attention har vi skrivit till Skolverket och uppvaktat dem med anledning av att 

Skolverket i sitt regeringsuppdrag kring specialpedagogisk fortbildning (främst riktat till 

grundskolelärare) inte har med något om autism, ADHD m fl diagnoser samt att materialet i sig 

var otillgängligt och mycket akademiskt utformat fast vi vet att lärare efterfrågar konkreta 

verktyg. I direktivet framgick också tydligt att man skulle samverka med SPSM i utformningen 

av satsningen, vilket knappast skett heller. Likaså fanns i direktivet krav på just “NPF”-innehåll. 

Nu har Skolverket tack vare vår påstötning utformat en “NPF”-modul genom en länk till SPSMs 

hemsida. Uppföljning sker hösten 2018. 

 

Kunskapskraven i skolan 

 

Skolverket kommer att utreda för att förbättra kursplanerna och därmed se över kunskapskraven i 

grundskolan vilket länge har varit en viktig fråga för förbundet och våra medlemmar. Fokus blir  

 

1) Större betoning på faktakunskaper. “Förmåga att” kommer att utökas med “kunskaper 

om”, “förståelse av” och “färdigheter i”.  

2) Konkretionsgraden i de olika ämnena ska bli mer likartad.  

3) Tydliggöra skillnaden mellan årskurser i kursplanernas centrala innehåll.  

4) Kunskapskraven ska göras mindre omfattande och mindre detaljerade för att undvika 

problem vid betygsättningen.  

 

I slutet av 2019 kommer Skolverket med förslag på förändringar till regeringen att fatta beslut 

om. 

 

Enkäter  

 

De skolenkäter som vi har genomfört tillsammans med Demoskop 2016 och 2018 samt en LSS-

enkät 2017 har fått mycket stor spridning och genomslagskraft. Många myndigheter, 

organisationer och enskilda personer refererar till enkäterna och våra prioriterade frågor inom 

skola och LSS får större uppmärksamhet och sakfrågorna sätts högre på dagordningen.  

http://www.autism.se/
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Skolkonferenser  

Förbundet genomförde tre skolkonferenser under hösten 2017 på tre platser i landet. 

Konferenserna syftade till att ge skolpersonal förståelse och verktyg för en fungerande skolgång 

för elever med autism. Totalt deltog nästan 400 personer varav de allra flesta var skolpersonal. I 

utvärderingarna på konferenserna gav deltagarna konferensen 4,5 av maximalt 5 i betyg och 

nästan alla angav att de kommer ha nytta av konferensen i deras arbete eller vardag.   

Nepal  

AutismCare Nepal Society har på ett framgångsrikt sätt fortsatt med att utveckla arbetet i sin 

skola och påbörjat spridningen av kunskap till andra områden i landet. 

Arbetet med att öka kunskapen om autism hos politiker och andra beslutsfattare genomförs 

tillsammans med MyRights andra medlemsorganisationer som är verksamma i Nepal och 

MyRights landsamordnare i Nepal. Genom att flera handikapporganisationer är engagerade i 

landet är tanken att man lättare ska nå framgång på ett bredare plan. Under 2017 nåddes ett stort 

framsteg då parlamentet i Nepal antog en lag som för första gången har ett tydligt 

rättighetsperspektiv för personer med funktionsnedsättningar, The Disability Act 2017. I den nya 

lagen nämns autism som enskild funktionsnedsättning. 

  

Utbildningscenter Autism 

Förbundets helägda utbildningsbolag får fortsatt goda utvärderingar över sina utbildningar. 

Under året har man haft 11 veckoutbildningar om ”Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till 

personer med autism” på kursgården Bergskog i Sunne med cirka 270 deltagare. Utvärderingarna 

ligger mellan 4,5 – 5 på en femgradig skala. Att många kunder återvänder med sina 

utbildningsbehov är ett exempel på nöjda kunder och visar på uppnådd god effekt av en 

utbildningssatsning. En återkommande kommentar från kursdeltagarna är att  

 

”Äntligen en utbildning där man direkt kan koppla teori till praktiskt arbete” 

 

Uppdragsutbildningar är också en stor del av verksamheten, arbetsplatser vill ha skräddarsydda 

lösningar och utbilda all personal samtidigt. 

 

Mänskliga rättigheter  
 

Funktionsrättskonventionen  

 

Förbundet har på ett aktivt sätt och under lång tid deltagit i att tillgängliggöra samt stärka 

användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 

Sverige och för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt den. Enskilda individer kommer 

att ha tillgång till en guide som gör det möjligt att anmäla och överklaga kränkningar av 

mänskliga rättigheter. Funktionsrättskonventionen ställer stora krav på Sverige och fastställer 

lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som andra. Rättigheterna är omfattande. 

 

 LSS 

 

LSS-utredningen 
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LSS-utredningen tillsattes av regeringen under våren 2016 med uppdraget att genomföra en total 

översyn av regelverket. Direktiven till LSS-utredningen fokuserades, av statsfinansiella skäl, på 

att stoppa kostnadsutvecklingen för den statliga assistansen. I besparingskravet ingick att 

utredningen skulle lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kunde begränsas avseende 

antal användare och/eller antal timmar. Under åren 2016-2018 har ett intensivt arbete pågått i 

LSS-gruppen, den skuggutredning som förbundet genomför tillsammans med medlemsförbunden 

i Funktionsrätt Sverige. Gruppen har alltsedan starten på utredningen varit kritisk mot LSS-

utredningens direktiv. Regeringen tog till sig kritiken och presenterade nya utredningsdirektiv 

där man bland annat slopat de tidigare besparingskraven. 

 

 Domar 

 

Med aktivt stöd från förbundsjuristen har förbundet bistått till flera bifall.  

Bland annat har förvaltningsrätten hävt en avstängning enligt skollagen för en pojke i 

grundskolan.  

 

En ung kvinna har fått rätt till aktivitetsersättning i förvaltningsrätten samt att en kvinna fått rätt 

till insatsen bostad med särskild service i förvaltningsrätten. 

 

Genom hjälp med överklagan till Förvaltningsrätten av förbundets ombudsman har en ung 

kvinna fått rätt till ungdomsboende enligt LSS.  

Kammarrätten ger en vuxen man rätt att bo kvar i det hem han haft i mer än 20 år. Mannens 

hemkommun hade bestämt att han istället skulle flytta till ett nyöppnat kommunalt gruppboende. 

Kammarrätten bedömer att han inte får goda levnadsvillkor om han måste flytta och han har 

därför rätt att bo kvar i sitt hem. Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad har varit 

med och drivit detta principiellt viktiga fall mot kommunen tillsammans med Autism- och 

Aspergerförbundet och ombudet Stellan Gärde 

Rådgivning 

 

Enskilda medlemmar kan få rådgivning samt hjälp att överklaga beslut av förbundsjuristen och i 

vissa fall ombudsman. De flesta frågorna rör LSS och skola.  Även en del ärenden angående 

aktivitetsersättning och sjukersättning förekommer.  

 

Ett exempel på effekt i rådgivningen är en medlems kamp mot socialtjänsten som dragit felaktiga 

slutsatser om parets funktionshindrade barn. Paret fick stöd i skriftväxling med socialtjänsten 

vilket föranlett att socialtjänsten fått kritik av stadsdelens egen utredare.  

 

Genom stöd i en skrivelse till Försäkringskassan blev en ung man beviljad aktivitetsersättning för 

att ha möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier. Hans funktionsnedsättning innebar att han var i 

behov av förlängd skolgång och Försäkringskassan avsåg till en början att avslå hans ansökan.  

 

Ett annat exempel är en man som efter samtal med anhöriga fått behålla stödinsatser i hemmet 

enligt LSS och SoL. Kommunen tyckte att mannen borde flytta till ett boende. Mannen själv 

önskade inte flytta och hade utifrån sin funktionsnedsättning stora svårigheter med förändring.  
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Efter samtal och diskussion kring regelverket med vårdnadshavare så fick en ung flicka rätt till 

behövlig skolskjuts som hade dragits in av kommunen. 

 

Digitalisering och kommunikation  

 

Post och telestyrelsen (PTS)  Användarråd för digital delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

PTS fick i februari 2018 ett uppdrag av regeringen att inrätta ett användarråd för digital 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Autism- och Aspergerförbundet har i flera år 

själva och genom Begripsam verkat inom ramen för PTS samråd kring förbättringar av 

tillgängligheten inom området och en utökad dialog om dessa frågor. 

Skriftliga avtal blir krav vid telefonförsäljning  

Det ska inte längre vara möjligt att ingå avtal muntligt med en telefonförsäljare om det är 

försäljaren som kontaktar konsumenten. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet. Vi 

har tillsammans med många aktörer drivit på för detta krav. Bland annat via PTS (samråd) och 

samverkan med Sveriges konsumenter. Lagändringarna började gälla den 1 september 2018 och 

vi kommer därefter följa hur dessa följs.  

 

Långsiktigt mål: att personer med autism, deras närstående och verksamma 

inom området har möjlighet att dela erfarenheter och ge tips, råd och stöd till 

andra vid träffar, i sociala medier, på läger och vid andra aktiviteter.  

 

De flesta av aktiviteterna för att uppfylla detta mål genomförs av våra 24 distriktsföreningar. Vi 

stöttar på många olika sätt föreningarna i detta angelägna arbete. Förbundet har också en aktiv 

hemsida, en gillasida och flera grupper på Facebook för såväl informationsspridning som en 

möjlighet till utbyte medlemmar emellan.  

  

Förbundet genomförde under såväl 2017 som 2018 sommarläger för familjer med barn, 

ungdomar och vuxna med autism i Skåne. Totalt deltog runt 80 familjer under de två åren. 

Utvärderingarna visar att de allra flesta deltagarna är mycket nöjda. Det är viktigt för alla i 

familjen att träffa familjer i liknande situationer. För många familjer är anpassade läger den enda 

aktivitet som fungerar för dem. Bland kommentarerna om lägret kan nämnas följande:   

”Min dotter, 6 år, har strålat i kapp med solen denna vecka!” 

”Att göra saker i grupp med bra ledare gör att man vågar prova nya aktiviteter man annars 

kanske inte gjort.” 

”Familjelägret är en fantastisk möjlighet att träffa andra i samma situation, knyta kontakter 

och utbyta erfarenheter. ” 

”Jag och familjen är helare nu än innan.” 
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