
 

Verksamhetsplan för 2022-2023  

Målsättning 
Autism- och Aspergerföreningen Jönköpings län är en intresseorganisation och en av 24 

distriktsföreningar inom Autism- och Aspergerförbundet. Föreningen arbetar för att 

skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och deras närstående 

genom att bland annat: 

− Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter som 

funktionsnedsättningen medför. 

− Företräda personer med autism och deras närståendes intressen i samhället. 

− Samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda den vård, 

utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den 

enskilda individens behov och förutsättningar. 

− Verka för upprättande av och stöd för erforderliga verksamheter och boendeformer. 

− Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de kan leva 

ett bra liv. 

− Främja samarbetet med andra funktionsrättsorganisationer. 

− Verka för att kontakt skapas mellan närstående och personal. 

− I övrigt verka för att förbundets ändamål stöds och fullföljs. 
 

Styrelsens planerade arbete under 2022–2023 
Medinflytande och information 

Vi ser att det finns ett behov av att vi som förening finns med och verkar i frågor som rör 

våra medlemmar. Att hitta nätverk och representera i olika forum där vi kan föra våra 

medlemmars talan är en viktig del av föreningens arbete. 

 

Förslag på aktiviteter: 

- Representera vid olika möten som sker i förbundets regi. 

- Delta i olika samverkansmöten med kommun och regionen. 

- Representera och samverka i samtal om vård och skola. 

- Arbeta med informationsspridning via sociala medier, brevutskick och liknande efter 

de behov som finns och kan uppstå hos våra medlemmar. 

- Synas i massmedia då tillfälle uppstår.  

- Representera föreningen i Funktionsrätt Jönköpings län. 

- Vara representerade i Länsrådet för funktionshinder.  

 



Utredning och diagnostik 

Vi ser att vi fortfarande har mycket arbete kvar när det gäller att få olika aktörer att få en 

specifik autismkompetens som genomsyrar de beslut som rör personer med autism. 

 

Förslag på aktiviteter: 

- Samverka med olika samhällsaktörer för att sprida kunskap. 

- Medverka vid föräldrautbildningar och liknande arrangemang. 

- Sprida kunskap om målgruppen när möjlighet ges. 

 

 

Habilitering och stöd 

Vi upplever att kunskapen om autism fortfarande inte är tillfredsställande när det gäller behov 

av habilitering och annat stöd för våra medlemmar. För barn och vuxna med autism utan 

samtidig intellektuell funktionsnedsättning är målgruppen i vårt län hänvisad till barn- och 

ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri i stället för till habiliteringen där det finns en 

bredare kompetens utifrån bland annat tvärfackligt teamarbete.  

 

Förslag på aktiviteter: 

- Påtala för barn- och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri att deras 

verksamheter har ett ansvar för habiliteringsinsatser för barn och vuxna med autism då 

detta riskerar att få en lägre prioritet.   

- Verka för att kunskapen om autism ska komma de yrkesgrupper till del som på olika 

sätt arbetar med stöd och habilitering. 

- Medverka vid föräldrautbildningar och liknande arrangemang och på så sätt försöka 

sprida kunskap. 

- Delta i utbildningar och diskussionsforum som förbundet anordnar för LSS-ombud. 

- Utgöra ett stöd för enskilda medlemmar som hamnar i problematiska situationer när 

det gäller LSS-insatser eller andra situationer. 

 

 

Förskola och skola 

Det saknas fortfarande kunskap om hur stöd ska ges i förskola och skolsituationer. Detta leder 

till att allt för många barn inte får en fungerande verksamhet i skola och förskola med följd att 

antalet ”hemmasittare” riskerar att öka. 

 

Förslag på aktiviteter: 

- Verka för att föräldrar och anhöriga får stöd tidigt i barnets liv genom samverkan med 

elevhälsan. 

- Hjälpa till att sprida autismspecifik kunskap till skolans organisation genom 

inbjudningar till utbildningar och föreläsningar. 

- Delta i utbildningar och diskussionsforum som förbundet anordnar för skolombud. 

- Utgöra ett stöd för enskilda medlemmar som hamnar i problematiska situationer när 

det gäller skolan. 

 

  

 

 



Vuxenliv 

Det finns ett behov av att vi är aktiva och jobbar med frågan om vad som händer när man 

är vuxen och förväntas att själv ha kontakt med olika instanser. Övergången från barn till 

vuxen kan vara väldigt svår. Många saknar i vuxenlivet arbete, studier eller annan daglig 

sysselsättning. 

 

Förslag på aktiviteter: 

- Bevaka att gruppen vuxna får habilitering och stöd utifrån sitt behov. 

- Sprida inbjudningar till kurser och utbildningar till yrkesverksamma som möter vår 

Målgrupp. 

- Fortsätta arbetet med att utforma en gruppverksamhet för unga vuxna. 

 

 

Aktiviteter och fritid 

Vi ser att det finns ett behov att några gånger per år erbjuda aktiviteter för våra medlemmar i 

föreningens regi. Vi ser också ett behov av att vi kan samverka med andra organisationer och 

hjälpa dem så att de i sin tur kan erbjuda aktiviteter som är anpassade för vår målgrupp. 

 

Förslag på aktiviteter: 

- Föreningen anordnar minst tre aktiviteter per år för medlemmarna. 

- Samverka med andra aktörer som anordnar aktiviteter för föreningens målgrupp och 

sprida information om deras aktiviteter på vår hemsida och via facebook. 

- Föreningen försöker att i möjligaste mån sträva efter att täcka kostnaderna för de 

gemensamma aktiviteterna så att alla har möjlighet att delta. 

- Fortsätta samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, genom föreläsningar och vid 

behov studiecirklar. 

- Föra en dialog med kommunerna och föreningar när det gäller anpassning av 

fritidssysselsättning för våra medlemmar. 


