
 

Verksamhetsberättelse för 2022 
Autism Jönköpings län (före detta Autism- och Aspergerföreningen Jönköpings län) är 
en av 24 distriktsföreningar inom Autism Sverige (före detta Autism- och 
Aspergerförbundet).  
 
Vision 
Autism Jönköpings län är en ideell förening. Vi sprider kunskap om autism, påverkar 
beslutsfattare och skapar mötesplatser. 
 
Styrelse 
Från och med årsmötet 2022 har styrelsen utgjorts av: 
Maria Grimstål – ordförande  
Rickard Glittrén – vice ordförande 
Inge Rigar – sekreterare  
Kassör – tjänsten köps in av Funktionsrätt Jönköpings län 
Christer Ackeby – ledamot  
Pernilla Sturesson – ledamot  
Berit Lyth – suppleant  
Åsa Lundberg – suppleant  
Jörgen Domby – suppleant  
Lotta Bergkvist – suppleant  
 
Erik Gemheden har varit adjungerande i styrelsen sedan våren 2022. 
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv protokollförda sammanträden. 
Arbetsutskott 
där delar av styrelsen har sammanträtt har anordnats i samband med planering av 
medlemsaktiviteterna samt i samband med planering av samtalsgrupp för föräldrar.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid 2022 års utgång 567 medlemmar, vilket är en stor ökning mot 
året innan då medlemanatalet var 500.   
 



Intressepolitisk verksamhet 
Skolfrågor och skolombud 
Skolombud har under verksamhetsåret varit Jörgen Domby. Styrelsen ser ett stort 
behov av att fortsätta arbeta för att påverka skolsituationen för elever med autism i 
länet. 
LSS-frågor och LSS-ombud 
LSS-ombud har under verksamhetsåret varit Berit Lyth i början av året och Lotta 
Bergkvist tog över i slutet av året. 
Styrelsen ser ett stort behov av att fortsätta bevaka LSS-området. 
 
Autismombud 
Förbundet har sedan ett par år tillbaka ”autismombud”, som är personer med egen 
diagnos som genom gemensamma träffar tillför viktig input till förbundet. 
Autismombud för föreningen har under året varit Erik Gemheden.  
 
Skrivelser 
Inga särskilda egna skrivelser har författats under 2022. Föreningen har tillsammans 
med Autism Sverige fått en insändare publicerad i lokalpressen.  
 
Medverkan och samverkan 
Föreningens vice ordförande har under året blivit invald i styrelsen för Funktionsrätt 
Jönköpings län och har deltagit i deras styrelsemöten vid sex tillfällen. 
Föreningen har en representant i Länsrådet för funktionsnedsättningar som har 
deltagit i möte vid tre tillfällen. 
Föreningen har en representant i tillgänglighetsrådet i Värnamo kommun, som har 
deltagit vid två tillfällen. 
Föreningen har deltagit i verksamhetsplanering med regionens psykiatri.  
Föreningen har en representant i styrgruppen för IT-spåret, en utbildning i Eksjö.  
Föreningen har skickat en förfrågan till samtliga kommuner i länet för att ta reda på 
hur deras anhörigstöd riktat mot vår målgrupp ser ut. Resultatet har redovisats på 
styrelsemöte.  
Föreningen har deltagit i kafékväll anordnad av föreningen Attention och där 
presenterat vår förening.  
Föreningen har tillsammans med Attention, Studieförbundet vuxenskolan och 
Jönköpings kommun planerat för samtalsgrupp för föräldrar. Samverkansträff har 
skett vid två tillfällen under året.  
 
Sociala medier 
Föreningen har en hemsida och en facebooksida. Styrelsen har marknadsfört både 
egna och andras aktiviteter på hemsidan och facebook.  
 

Representation/kompetensutveckling 
Föreningen har varit representerad vid förbundets riksmöte, vid extra riksmöte samt 
vid 



förbundsrådet.  
Föreningen har varit representerad vid förbundets träff för autismombud. 
Föreningen har deltagit i engagemangsprojekt anordnat av förbundet.  
Föreningen har deltagit i föreläsning med bland annat Sven Bölte, professor i barn- 
och ungdomspsykiatri, anordnad av Nytida. 
Delar av styrelsen har deltagit i konferens anordnad av Utbildningscenter Autism, 
Pedagogiskt perspektiv och Studio 3.  
I samband med konferensen hade styrelsen utbildning i styrelsearbete tillsammans 
med förbundets föreningsutvecklare.  
Föreningen har representerat vid firandet av Funktionsrätt 50 år.  
Föreningen har varit representerad vid informationsträff om Socialstyrelsens nya 
riktlinjer för autism och ADHD. 
Föreningen har varit med på Autism Sveriges informationskväll om Utbildningscenter 
autism. 
 

Stöd till medlemmar 
Medlemmar har under året hört av sig både till föreningens e-post och till 
föreningstelefonen i olika frågor. Ibland handlar det om skolfrågor eller frågor 
kopplade till LSS, då vårt skol- respektive LSS-ombud stöttar upp. Ofta handlar det om 
att få prata med någon som har kunskap och egen erfarenhet och där kan vi som 
ingår i styrelsen ställa upp och vara en samtalspart. Många gånger kommer frågor om 
vart man ska vända sig för att få stöd och det kan vi hjälpa till med i styrelsen. Den 
samlade kompetensen och erfarenheten är god i styrelsen.  
 
Under hösten har planering pågått för en samtalsgrupp för vårdnadshavare till barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtalsgruppen anordnas i 
samverkan med Studieförbundet vuxenskolan, Jönköpings kommun och föreningen 
Attention och kommer att påbörjas under våren 2023. Samtalsgruppen är öppen 
både för medlemmar och övriga. 
 
Medlemsaktiviteter 
Fritid 
Årsmötet var inplanerat tillsammans med den, numera traditionsenliga, 
familjeaktiviteten på Uptech i Jönköping. Styrelsen fick dock inse att pandemin även 
2022 omöjliggjorde fysiskt årsmöte och det hölls istället digitalt.    
 
Då restriktionerna upphörde kunde föreningen genomföra en medlemsaktivitet i 
september. Även detta år var den förlagd till High Chaparall. Förutom inträde bjöds 
medlemmarna även på matbiljetter och fikabiljetter. Dagen bjöd på strålande väder 
och var uppskattad och 126 medlemmar deltog. I samband med aktiviteten hölls ett 
medlemsmöte där också en enkät delades ut med fråga om vilka aktiviteter som 
medlemmarna önskar samt fråga om medlemmar kan och önskar engagera sig inom 
olika områden av föreningsarbetet. 
 



I december anordnades ”julbio” där medlemmar fick se film och även bjöds på 
popcorn och dricka. Aktiviteten anordnades i Värnamo med cirka tio medlemmar som 
fick se filmen ”Länge leve bonusfamiljen” och i Jönköping med cirka 70 medlemmar 
som fick se filmen ”En annorlunda värld”. Även denna aktivitet var uppskattad.  
 
Styrelsen har vid fyra tillfällen per år gjort brevutskick till medlemmarna med aktuell 
information och inbjudan till medlemsaktiviteterna. 
 
Autism Sverige har anordnat digitala medlemsaktiviteter som föreningen har 
marknadsfört till medlemmarna.  
 
Föreläsningar 
Studieförbundet Vuxenskolan anordnar föreläsningsserien ”Människa i fokus”. I 
september var föreningen värdorganisation när Gunilla Gerland föreläste.   
 

 

Styrelsen tackar för förtroendet och för det gångna året! 
 

 
Verksamhetsåret 2022 månadsvis 
Januari 
Styrelsemöte  
 
Februari 
Styrelsemöte  
Deltagande i verksamhetsplanering med regionens psykiatriska mottagningar 
Deltagande i Länsrådet för funktionsnedsättning 
 
Mars 
Årsmöte och konstituerande styrelsemöte  
 
April 
Styrelsemöte  
Deltagande i förbundets årsmöte 
Föreningens vice ordförande deltog vid Funktionsrätt Jönköpings årsmöte och blev då invald 
i dess styrelse 
 
Maj 
Styrelsemöte vid två tillfällen, det ena för att planera höstens medlemsaktivitet 
Deltagande vid digital föreläsning anordnad av Nytida 
Deltagande i Funktionsrätt Jönköpings styrelsemöte 
Deltagande i Länsrådet för funktionsnedsättning 
 
 
 



Juni 
Styrelsemöte med inbjuden gäst, förbundets föreningsutvecklare Emil Hjelte som 
presenterade vad han kan stötta styrelsen med.  
Deltagande i Funktionsrätt Jönköpings styrelsemöte 
 
Juli 
 
Augusti 
Styrelsemöte  
Deltagande i Funktionsrätt Jönköpings styrelsemöte 
 
September 
Styrelsemöte  
Medlemsaktivitet på High Chaparall 
Deltagande i förbundsråd  
Föreningen är värdorganisation vid Studieförbundet vuxenskolans föreläsning med Gunilla 
Gerland 
Deltagande vid förbundets extra riksmöte 
Deltagande i Funktionsrätts styrelsemöte 
Deltagande i tillgänglighetsrådet Värnamo kommun 
Deltagande i styrgrupp för IT-spåret i Eksjö 
 
Oktober 
Styrelsemöte  
Deltagande i Länsrådet för funktionsnedsättningar 
Deltagande i Funkismässa i Nässjö 
Deltagande i planeringsmöte inför samtalsgrupp för föräldrar 
Deltagande i Funktionsrätt Jönköpings styrelsemöte 
Deltagande i föreningens träff för autismombud 
 
November 
Styrelsemöte där medlemmar som visat intresse av att engagera sig var inbjudna 
Deltagande i digital presentation om förbundets utbildningsbolag Utbildningscenter autism 
Deltagande i tillgänglighetsrådet Värnamo kommun 
 
December 
Styrelsemöte  
Medlemsaktivitet julbio 
Delar av styrelsen deltar i konferens samt har möte med förbundets föreningsutvecklare 
som stöd i styrelsens arbete 
Deltagande i Attentions kafékväll med information om vår förening 
Deltagande i Funktionsrätt Jönköpings styrelsemöte 
Deltagande i möte angående Socialstyrelsens nya riktlinjer för personer med autism och 
ADHD 
Deltagande i information från Autism Sverige om Utbildningscenter autism 
 


