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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 ambition med verksamhetsberättelsen är 
att visa hur vi bidrar till en positiv samhällsutveckling.

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 gene-
röst 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 sakliga 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 
framåt anda.

Förbundet har cirka 18 400 medlemmar i 24 distrikt runt om i landet. På riks-
kansliet i Stockholm arbetar 12 personer.

utbildningscenter autism ab  är förbundets helägda dotterbolag som drivs 
utan vinstintresse. Bolaget erbjuder utbildning om autism till professionella, när-
stående 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 2021 i siffror 

ANTAL RIKS- 
DEBATTARTIKLAR: 

7

ANTAL FÖLJARE 
TWITTER:

1 756

ANTAL  DIGITALA 
MEDLEMS-

AKTIVITETER:

6 ANTAL LÄGER:

6

ANTAL 
INTERNA 
KUNSKAPS-

TILLFÄLLEN FÖR 
DISTRIKTEN:

12

ANTAL FÖLJARE 
INSTAGRAM:

5 085
ANTAL 

REMISSVAR:

14

ANTAL LÄSARE SAMT-
LIGA  DEBATTARTIKLAR: 

2 118 619

ANTAL ARTIKLAR DÄR 
AUTISM- OCH ASPER-
GERFÖRBUNDET HAR 
NÄMNTS I TRADITIO-

NELL MEDIA UNDER 2021: 

435

ANTAL FÖLJARE 
 FACEBOOK: 

35 911

ANTAL SKOLOMBUD/  
LSS-OMBUD/AUTISM-

OMBUD: 

82

ANTAL MEDLEMMAR 

18 407

INSAMLADE MEDEL (TOTALT): 

13 652 000

ANTAL GÅNGER 
 MEDVERKADE I INTERVJU 

OCH MEDIA: 

22

ANTAL BESTÄLLDA 
 INFORMATIONSFOLDRAR: 

14 494ANTAL NYA 
INFORMATIONS-

FILMER: 

6

ANTAL DELTA-
GARE PÅ RIKS-
KONFERENSEN:

700

ANTAL ANVÄNDARE 
E-AUTISM: 

14 000



Ordföranden har ordet
2021 blev ännu ett år när pandemin påverkade Autism- och Aspergerförbundets verksamhet 
på många olika sätt. Att ha en backup-plan, att ställa in med kort varsel och att hitta nya vägar 
för förbundets verksamhet har blivit en del av vardagen. Stora utmaningar som medarbetare 
på förbundskansliet, i förbundsstyrelse och alla engagerade tagit sig an med en fantastisk vilja 
att hitta lösningar på.

Vid årsskiftet 2021/22 hade Autism- och Aspergerförbundet 18 407 medlemmar, 35 911 föl-
jare på Facebook, 14 000 användare av e-autism, skrivit 26 remissvar och skrivelser och 
 deltagit i 26 olika permanenta samråd. Det är några av 2021 års siffror och det är ett impone-
rande arbete vi gjort tillsammans.

Dagligen får vi inom förbundet ta del av människors livsberättelser. Tyvärr är det alltför 
många som berättar att de inte får det stöd av samhället som de är i behov av och att de far 
illa på olika sätt.

Förlorade år är en rapport som Autism- och Aspergerförbundet lanserade under 2021 där 
vi granskat livssituationen för ungdomar och unga vuxna med autism. Rapporten visar bland 
annat att många lever under mycket svåra ekonomiska förhållanden.

Vi får också höra berättelser om medlemmar som har ett gott liv och som får det stöd de är 
i behov av. Det borde vara en självklarhet för alla. En stor del av förbundets arbete är att infor-
mera om autism, uppmärksamma när stödet i samhället brister och påverka så att beslut som 
fattas förbättrar livet för personer med autism och närstående.

Under året som gått har vi tillsammans inom Autism- och Aspergerförbundet bevakat och 
agerat i angelägna frågor. Det har bland annat handlat om:
 •  kompetens inom LSS-bostad,
 •  hälso- och sjukvård,
 •  stöd och anpassningar för elever i skolan,
 •  socialförsäkring,
 •  arbete och sysselsättning.

På förbundets nya webbplats, som lanserades i maj, kan du läsa om förbundets arbete, om 
autism och mycket annat.

Tillsammans har vi gjort ett fantastiskt arbete med att sprida kunskap om autism, påverka 
beslutsfattare, skapa mötesplatser och på olika sätt arbeta för att personer med autism och 
deras närstående ska få bättre levnadsvillkor.

Stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till att förändra till det bättre, till er som på 
olika sätt delar med er av era erfarenheter! Ni är fantastiska!

Ulla Adolfsson
Förbundsordförande
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Vår verksamhet år 2021
Verksamheten under 2021 har utgått från förbundets vision- 
och verksamhetsplattform som fungerar som en kompass 
för de frågor vi prioriterar och arbetar med:  

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 
 kunskapen om autism i samhället. Vi tror att en förut-
sättning för goda levnadsvillkor för personer med autism 
är att kunskap om autism ökar i hela samhället. Här kan 
du läsa om vad förbundet har gjort för att öka kunskapen 
om autism under år 2021.

TIDNINGEN AUTISM 
Tidningen Autism är Autism- och  Aspergerförbundets 
medlems tidning med en upplaga på mellan 11 000 och 
12 000 per nummer. Tidningen kommer ut med fyra 
 nummer per år: i mars, juni, september och  december. 
Under 2021 har tidningen bland annat haft  artiklar om 
tvångs syndrom, utmanande beteenden,  skolidrott, 
arbete och  tydliggörande pedagogik. En stor del av 
 tidningens innehåll bygger på insända bidrag och för-
slag från medlemmar.  Tidningen ingår i  medlemskapet 
i Autism- och Asperger förbundet men finns också att 
 prenumerera på för 350 kronor per år.

WEBBUTBILDNING E-AUTISM  
Den kostnadsfria webbkursen e-autism är en introduktion 
om autism för till exempel ny personal som möter autism 
i sitt arbete. Under 2021 har kursen haft 14 000 nya delta-
gare. Sedan webb kursen lanserades 2016 har e-autism nu 
samman lagt haft över 70 000 deltagare.

WEBBUTIK 
Försäljning av böcker och informationsmaterial har skett 

via webbutiken på förbundets webbplats. I december 2021 
uppdaterades webbutiken tekniskt och fick en användar-
vänligare utformning. 

DIGITAL  RIKSKONFERENS
Autism- och Aspergerförbundet höll i november en  digital 
rikskonferens som samlade cirka 700 deltagare. Tema för 
konferensen var autism och arbete. Konferensen hade sex 
föreläsningar med olika perspektiv kopplade till temat samt 
ett avslutande panelsamtal.

RAPPORT:  FÖRLORADE ÅR
I mars 2021 lanserade Autism- och Aspergerförbundet 
 rapporten Förlorade år. Rapporten är skriven av journalis-
terna Jenny Widell och Eva Klint Langland som på förbun-
dets uppdrag granskat livsvillkoren för ungdomar och unga 
vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. 
Rapporten publicerades som digital fil att ladda ned från 
förbundets webbsida och som tryckt bok. Till  rapporten 
presenterades även sju filmer som finns på förbundets 
webbplats. Lanseringen skedde med ett seminarium som 
livesändes på Youtube. Medverkade gjorde Jenny Widell, 
Gunilla Sundblad, Jenny Undin och Jonna Bornemark. Jan 
Gradvall var moderator för seminariet. Under 2021 har rap-
porten använts som underlag i förbundets påverkansarbete. 
Den tryckta rapporten skickades ut till politiker på riksnivå 
och till nyckelpersoner och ansvariga vid myndigheter.

INFORMATIONSMATERIAL 
Under året har följande informationsmaterial tagits fram:

Boken Vad innebär autism? Lanserades till sommaren 
2021 och är en ny utgåva av förbundets tidigare bok Vad 
innebär funktions hindret? Boken har fått ny layout, en ny 
språklig redigering för att stämma med förändrad termino-
logi och några helt nya korta texter. All text och alla exem-
pel i boken är, precis som i den tidigare utgåvan, skrivna av 
vuxna med egen autismspektrumdiagnos.

Interaktiv webbsida: Autism guiden.  Autismguiden är en 
ny interaktiv webbsida som nås via Autism- och Asperger-
förbundets webbplats. Autismguiden lanserades i december 
2021 och  bygger  delvis på och är ett komplement till boken 
Vad  innebär autism? Alla exempel och tips i  guiden är, pre-
cis som i boken, skrivna av vuxna med egen diagnos inom 
autism spektrumet.

Film om autism och sinnesintryck. Över- och under-
känslighet för sinnesintryck är vanligt vid autism och kan 
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leda till oro, stress och förlust av energi. I en  nyproducerad 
sex minuter lång film som lanserades under hösten 2021 
beskriver Anna PG, som har autism och adhd, hur sinnes-
intryck påverkar henne och hon ger tips på hur hon hante-
rar det. Filmen finns att se via förbundets webbsida och på 
förbundets kanaler på Youtube och Vimeo.

I samband med inspelningen producerades också fem 
 filmer på cirka 1 minut vardera där Anna PG läser några 
av sina dikter om livet med autism.

Nytt samarbete med Utbudet. Sedan i maj samarbetar 
förbundet med utbudet.se som riktar sig till alla som arbe-
tar inom skolan. På utbudet.se kan skolpersonal beställa 
företags, organisationers och myndigheters informations-
material kostnadsfritt för att använda i sin undervisning. 
Under 2021 beställdes 10 494 exemplar av förbundets 
 material ”Autism- vad är det?” och ”Det här är Autism- och 
Asperger förbundet”. De flesta beställningarna görs av lärare 
(74,5 procent) men även fritidspedagoger, bibliotekarier, 
rektorer och elevhälsan beställer material.

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR 
Autismspecifik kompetens
 •  Förbundets dotterbolag Utbildningscenter Autism 

har under 2021 på uppdrag av förbundet genomfört 
kostnads fria digitala föreläsningar för föräldrar samt 
mor- och farföräldrar.  Föreläsningarna har syftat till 
att öka kunskapen om autism, ge verktyg och  möjlighet 
att byta erfarenheter med andra. Under året har 16 digi-
tala halvdagsföreläsningar arrangerats med totalt 
998 anmälda deltagare.

Kanslipersonalen har föreläst, hållit föredrag och deltagit 
i panelsamtal enligt följande:
 •  Om autism för personal på gruppbostäder och inom 

daglig verksamhet. Sammanlagt cirka 100 deltagare.
 •  Om självständighet och nedsatt beslutsförmåga för 

 personliga assistenter. Cirka 30 deltagare.
 •  Om autism och daglig verksamhet för gårdsinnehavare 

i nätverket Grön Arena. Cirka 40 deltagare.
 •  Om autism, anpassningar och kommunikation för 

 medarbetare i projektet Samstart. Cirka 40 deltagare.
 •  Om autism, anpassningar och kommunikation för 

 medarbetare i Göteborgs stad. Cirka 40 deltagare.
 •  Om rapporten Förlorade år för medarbetare från 

 arbetsförmedling, försäkringskassa och kommuner 
i Öster götland. Cirka 80 deltagare.

 •  Om boende på (o)lika villkor för medlemmar 
i  Funktionsrätt Sverige. 40 deltagare.

 •  Om Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2020 

för specialpedagoger, lärare och annan skolpersonal. 
Digital sändning.

 •  Panelsamtal om autism på Habiliteringens kvalitets-
konferens 2021. Cirka 700 deltagare.

 •  Panelsamtal om livet i gruppbostad på Mänskliga 
rättighets dagarna i Uppsala. Digital sändning där 
antal deltagare saknas, 1 400 personer har tittat på 
 webbinariet i efterhand.

 •  Panelsamtal om Socialstyrelsens kartläggning av 
 kompetens i bostad enligt LSS. Cirka 300 deltagare.

Skola
 •  Resultatet från skolenkäten har redovisats av vice 

 ordförande Christer Nygren vid NPF skoldagar, KINDs 
konferens.

 •  Föreläsning om rapporten ”Respekt för rättigheter” 
med utbildning som vi tagit fram tillsammans med 
Funktions rätt Sverige och deras medlemsorganisationer. 
60  deltagare under liveföreläsningen och i efterhand har 
föreläsningen haft cirka 260 visningar.

 •  Om skolenkäten samt stöd och rättigheter i skolan 
för distrikt Stockholm och FUB Stockholm. Cirka 
50  deltagare.

 •  Paneldebatt på konferensen Forum Jämställdhet på 
temat ”Jämställt stöd till barn med NPF-diagnoser”. 
Mål gruppen var lärare och annan skolpersonal och 
det var cirka 60 deltagare. 

PROJEKT 
År 2021 drev förbundet två projekt, det ena  tillsammans 
med Min Stora Dag och det andra med MyRight och 
AutismCare Nepal Society. Utöver det samverkade 
 förbundet i 17 projekt.

Teman:  År 2021: År 2020: 
Arbetsmarknad 2 projekt  2 projekt 
 Hälsa och sjukvård  3 projekt 3 projekt 
 Internationellt  1 projekt   1 projekt 
 Kognitiv tillgänglighet 6 projekt  5 projekt 
Kultur och fritid  1 projekt  1 projekt 
Övrigt  6 projekt  7 projekt 
Totalt 19 projekt 19 projekt 

Hela Spektrat
Förbundet driver projektet Hela Spektrat 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 pågår till hösten 2023. 
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På grund av coronapandemin  spelade årets  seminarium 
in på Cirkus utan publik och visades den 16 mars som 
 webbinarium.  I programmet deltog Greta Thunberg, 
 Funkismorsorna, Sven 
Bölte, Alexander Skytte 
och Lära med djur som alla 
delade med sig av person-
liga erfarenheter, reflek-
tioner och viktiga med-
skick på temat meningsfull 
och  tillgänglig fritid för 
barn med autism. Modera-
tor var Jan Gradvall. Webbi-
nariet hade totalt 3 600 vis-
ningar, varav 1 490 unika 
visningar. 315 såg hela seminariet.  Seminariet med kort 
“teaser” fick stor spridning på sociala medier, på förbundets 
 Facebooksida visades den för 67 000 personer. Hela Spek-
trats föreläsare och seminarium fick även medial uppmärk-
samhet under mars månad. Bland annat i Malou efter 10, 
SVT:s Morgonstudio, Nyhetsmorgon i TV4 och P4 Extra. 
Seminariet visades även i sin helhet den 24 maj i Kunskaps-
kanalen.

I maj arrangerade projektet en digital aktivitet på tema 
tåg i samarbete med SJ. Aktiviteten hade plats för tolv barn. 
Arrangemanget  fick stor spridning på sociala medier, på 
vår Facebooksida nåddes 62 000 personer. 51 barn ansökte 
om att delta. Filmen som togs fram för aktiviteten spreds 
i efterhand på sociala medier och nådde 13 000 personer 
på förbundets Facebooksida.

24-26 september arrangerades en lägerhelg på Marhol-
men utanför Stockholm. Lägret hade plats för tio med-
verkande familjer. 102 ansökningar kom in.  Aktiviteterna 
som erbjöds var bland annat: grillkväll, Lära med djur, 
 äventyrsgolf och föräldrakväll med Lisa Idering. Både plats, 
aktiviteter och måltider hade förberetts noggrant för att 
passa målgruppen. Under helgen medverkade fem volon-
tärer som alla hade erfarenhet av autism eller adhd privat 
eller professionellt. Innan lägerhelgen fick volontärerna en 
digital föreläsning via Utbildningscenter Autism. Citat från 
utvärderingen: 

“Detta behövs! Så fint att träffa så många fantastiska barn! 
Att veta att man inte är ensam om detta.” 

“Känslan av att vår familj är som andra familjer. Gemen-
skapen och förståelsen från alla! Upplevelsen att bli sedd 
av volontärerna, som spontant kunde avleda uppmärksam-
heten i en situation där det var på väg mot utbrott. Helt 
självklart och lågaffektivt så vi föräldrar och syskon kunde 
fortsätta i stunden.”

Nepal – Tidiga insatser till barn med autism och stöd till 
organisationsuppbyggnad
Projektet genomförs tillsammans med förbundets partner-

organisation AutismCare 
Nepal Society (ACNS) och 
MyRight. Projektets över-
gripande 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 organisa-
tion, ge läkare ökad kunskap 
om bland annat tidig diag-
nostik, att öka den special-

pedagogiska kompetensen hos lärare samt att påverka myn-
digheterna i Nepal när det gäller att förbättra förhållandena 
för personer med autism i landet. Som ett led i att föra ut 
kunskap om autism över hela landet håller ACNS löpande 
på att starta verksamheter i flera provinser i Nepal. Under år 
2021 har ACNS fortsatt tvingats ställa om en hel del av sin 
verksamhet på grund av coronapandemin. En del av verk-
samheten har genomförts med hjälp av digitala lösningar. 

Årets planerade uppföljningsresa liksom ett besök från 
ACNS i Sverige har ställts in på grund av pandemin. Vi 
har i stället bland annat kunnat erbjuda representanter för 
ACNS en digital före läsning med den belgiske autismex-
perten Peter Vermeulen om hantering av stress vid autism. 
Vidare har den tidigare ordföranden i förbundet, Eva 
Nordin-Olson, hållit en digital workshop om kommuni-
kation och beteendeproblem vid autism för föräldrar och 
andra intresserade inom ACNS. Projektet pågår till och med 
år 2022. Förbundet kommer under 2022 att ansöka medel 
till ytterligare en projekt period 2023-2027.

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 besluts-
fattare. 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 med-
lemmar genom medlemsenkäter och vi skriver remissvar på 
statliga utredningar för att påverka lagstiftningen. Vi  skriver 
debattartiklar för att uppmärksamma allmänhet och besluts-
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fattare om  förbundets frågor. Vi skickar skrivelser och har 
möten med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare 
för att uppmärksamma dem på våra medlemmars levnads-
villkor. Vi samverkar även med kommunikationsbyrån Wes-
tander 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. 
Vi arbetar för långsiktiga resultat och i det här avsnittet får 
du läsa mer om vilka områden vi framförallt arbetat med 
under år 2021.

I bilaga 2 kan du se vilka samråd vi deltar i och i bilaga 3 
en översikt av förbundets intressepolitiska aktiviteter 
under året.

Corona 
Även år 2021 har i stor utsträckning påverkats av corona-
pandemin. Förbundet har fortsatt arbeta för att  myndigheter 
och beslutsfattare ska anpassa beslut och information 
 utifrån våra medlemmars behov. Vi har i flera sammanhang 
lyft att stödet till personer med autism kraftigt försämrats 
under pandemin. Vi har även medverkat vid Coronakom-
missionens hearing om patienters och brukares upplevelser 
av vården  och omsorgen under pandemin. Läs mer om för-
bundets påverkansarbete i bilaga 3.

Hälsa och sjukvård
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att kompetens 
om autism behöver stärkas både inom primärvården, psy-
kiatrin och habiliteringen samt att vården behöver bli mer 
lättillgänglig. Under året har förbundet bland annat  jobbat 
med tillgänglighetsfrågan genom att sitta i  referensgruppen 
för tillgänglighetsdelegationen samt 
uppmärksammat hur bristande 
stödinsatser bidrar till ökad psy-
kisk ohälsa. Vi har också skrivit flera 
remissvar. Läs mer om förbundets 
påverkansarbete i bilaga 3.

LSS – Lagen om stöd och service till 
vissa funktions hindrade 
Autism- och Aspergerförbundet arbe-
tar bland annat för att LSS intentioner 
ska efterlevas, att alla som har behov 
av att bo i en bostad med särskild ser-
vice ska få det och att kompetens om 
autism ska finnas på alla LSS-bostäder. Under år 2021 har 
förbundet framförallt arbetat med frågan om merkostnader 
för personer som bor i en LSS-bostad. Många personer som 

bor i en LSS-bostad har ofta kostnader som andra personer 
inte har i kombination med knappa ekonomiska resurser.  
Förbundet har därför bidragit med medlemmarnas perspek-
tiv genom sin roll i den expertgrupp som pågått under 2021 
i utredningen Boende på (o)lika villkor.

Kompetens inom LSS-bostad
Under 2021 fortsatte de samtal med Sveriges  Kommuner 
och Regioner, SKR, och Socialstyrelsen om behovet av 
ökad kompetens i bostad enligt LSS som inleddes 2020. 
Arbetsgruppsmöten där även Riksförbundet FUB var med 
ledde fram till ett digitalt samarbetsrum för kommuner där 
tips om kompetenshöjande insatser kan delas. Autism- och 
Asperger förbundet har under året även haft dialog med 
 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om deras tillsyn av 
bostad enligt LSS. Autism- och Aspergerförbundet med-
verkade i panel vid den webbsända lanseringen av Social-
styrelsens kart läggning av kompetens hos personal i bostad 
enligt LSS och gav, tillsammans med Riksförbundet FUB 
och Svenska Downföreningen, i en skrivelse till social-
ministern stöd för de förslag till kompetenshöjande insatser 
Social styrelsen hade i kartläggningen.

I ett närliggande område publicerades under året 
Svenska Institutet för Standarder standard ”SS 877001:2021 
Kvalitets säkring inom LSS – bostad med särskild service 
för vuxna” där Autism- och Aspergerförbundet deltagit 
i arbetet sedan start 2016.

Skola och utbildning 
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för en skola där 
stöd och anpassningar ges utifrån barns och elevers indivi-
duella förutsättningar och behov. Skol- och lärmiljön måste 

vara tillgänglig och autismvänlig för att 
barn och elever ska kunna vara delak-
tiga i skolan och klara av sin skolgång.

I början av 2021 släpptes förbun-
dets rapport Förlorade år som bland 
annat visar hur stödet i skolan brister 
för många elever som har autism, vil-
ket får till konsekvens att  hälften inte 
klarar målen i skolan och att många 
stannar hemma i långa perioder. Att 
klaga, vädja, tjata, anmäla och över-
klaga har blivit en del av vardagen för 
många föräldrar.  Filmerna från Förlo-
rade år har fått stor spridning på soci-

ala medier och används i vårt påverkansarbete för att syn-
liggöra  problematiken. Att systemet med tilläggsbelopp 
behöver förändras i grunden har lyfts av förbundet både 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021  9  

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR 
AUTISM- OCH ASPERGER-
FÖRBUNDET HAFT 2021: 

32



10  Autism- och Aspergerförbundet

i  Förlorade år, i en debattartikel och i diskussioner med 
 beslutsfattare bland annat i utbildningsutskottet och med 
kommun politiker. Se sida 6.

Vi har på olika sätt lyft fram att principen om univer-
sell utformning ska gälla vid ny-och ombyggnation av sko-
lor. Vi har fortsatt att påtala behovet av 
att nationell statistik över elever med 
funktionsnedsättning tas fram samt 
nationell statistik för frånvaro. Detta 
för att kunna följa hur stöd och insat-
ser fungerar, åtgärda brister och skapa 
handlingsplan. 

I december genomförde vi en påver-
kansaktivitet riktad mot skolpolitiker 
i tre steg: vi gick ut med en debattarti-
kel som publicerades både i nationell 
media samt lokal media (totalt blev 
räckvidden 1 290 594 läsare). Vi sände 
ett informationspaket till alla distrikt 
som underlag för att uppvakta lokala skolpolitiker samt 
erbjöd distriktsrepresentanter att lyssna på föreläsning om 
lokalt påverkansarbete.

Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.

Socialförsäkring 
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att sam-
hällets stödsystem, exempelvis aktivitetsersättning och 
omvårdnads bidrag, ska fungera. Under året har förbun-
det  framför allt uppmärksammat beslutsfattare på bristerna 
som kom av vårdbidragsreformen. Det har vi gjort bland 
annat genom en skrivelse till Socialdepartementet med 
en uppmaning att se till att föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättning får ersättning för det merarbete de utför. 
Detta med anledning av Inspektionen för socialförsäkring-
ens, ISF, för studie som bland annat visat att det kan bli svå-
rare att komma upp till de högre ersättningsnivåerna inom 
omvårdnads bidraget, jämfört med förutsättningarna inom 
det tidigare vård bidraget. 

Läs mer om förbundets påverkansarbete i bilaga 3.

Medlemsenkäter 
Förbundets medlemsenkäter är ett viktigt verktyg i vårt 
arbete med att skapa opinion och påverka beslutsfattare. 
Genom enkäterna får förbundet en aktuell och samlad bild 
av hur våra medlemmar upplever bland annat stödet från 
samhället och sin levnadssituation.

I november 2020 genomfördes en enkät om stödinsatser 
 vilken legat till grund för vårt påverkansarbete under 2021. 
Enkäten tydliggjorde hur förbundets medlemmar upplevde 

LSS-insatser, boendestöd och habiliterande stöd. Vi  frågade 
också hur medlemmarna upplevde att LSS-insatserna 
 påverkats av coronapandemin. 

Enkäten besvarades av 2 297 medlemmar och  resultatet 
jämfördes med motsvarande enkät från 2017. Under 

 perioden har den andel som är nöjda 
med utförandet av LSS-insatser ökat,  
vilket är positivt. I flera delar, såväl 
 generella frågeställningar som för 
 specifika LSS- insatser, finns dock fort-
satta problem. Enkätsvaren visar också 
att många av förbundets medlemmar 
fortsatt lever under mycket knappa 
ekonomiska förhållanden. Avslutnings-
vis är det tydligt att coronapandemin 
har haft en väsentligt negativ  påverkan, 
särskilt inom området för daglig 
 verksamhet.

Under november 2021 genomför-
des en  medlemsenkät om omvårdnadsbidrag. Vi har genom 
enkäten undersökt hur våra medlemmar påverkats av över-
gången från vårdnads bidrag till omvårdnadsbidrag. Totalt 
svarade 9 966  medlemmar på enkäten. Resultatet från enkä-
ten  kommer att användas i påverkansarbetet under 2022.

NÅGRA RESULTAT UTIFRÅN FÖRBUNDETS 
PÅVERKANSARBETE 
Kompetens inom LSS-bostad
Förbundet har under många år arbetat, men mer  intensivt 
under föregående år, med kompetensfrågan inom LSS- 
verksamheter. Att Socialstyrelsen nu ser över  föreskrifterna 
för barn och vuxna i LSS-bostäder, att Socialstyrelsen 
 utreder ett nationellt kompetenscentrum samt att Social-
styrelsen fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd om 
 daglig verksamhet där man även kommer att ha kompetens-
frågan i fokus; är uppdrag som ligger helt i linje med 
 förbundets ambitioner och påverkansarbete. 

Omvårdnadsbidraget
Även här har vi arbetat intensivt under året med frågan och 
påtalat att Försäkringskassan har en otydlighet och variation 
i hur de förhåller sig till föräldraansvaret och jämförelser 
mellan barn i motsvarande ålder. Detta är något som även 
ISF påpekat i sin rapport. Mot denna bakgrund kommer 
Försäkringskassan att titta närmare på hur de framöver kan 
förbättra stödet till den handläggande verksamheten.

Skola 
Förbundet har sedan många år arbetat för en bättre skola för 

ANTAL PROJEKT AUTISM- 
OCH ASPERGERFÖRBUNDET 
DRIVIT OCH SAMVERKAT MED 
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barn och unga med autism. Under året har regeringen gett 
flera uppdrag helt i linje med förbundets strävan.  Särskilt 
positivt ser förbundet på regeringsuppdrag till samtliga 
fyra skolmyndigheter 2021-2025 med fokus på ökad kva-
litet och likvärdighet. Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten samlokaliseras i tio regioner och gemen-
samt genomförs kvalitetsdialoger med alla skolhuvudmän. 
Efter att vi bland annat tillsammans med Riksförbundet 
Attention länge drivit på att det behövs statistik om elever 
med funktions nedsättningar för att få till förändring är nu 
äntligen frågan på agendan. Skolmyndigheterna har pågå-
ende dialog med utbildningsdepartementet. Under 2021 
har Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska skol-
myndigheten tagit fram ett stödmaterial om  tilläggsbeloppet 
som riktar sig till kommunala och fristående huvudmän. 
Även om det ej är tillräckligt är det ett steg i rätt riktning 
för ökad likvärdighet.

 
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 2021.
 
RIKS-  OCH REPRESENTANTSKAPSMÖTE 
Riksmötet är Autism- och Aspergerförbundets högsta 
 beslutande organ. Med anledning av den fortsatta corona-
pandemin höll förbundet sitt riksmöte digitalt via zoom 
den 24 april 2021. Riksmötet fastställde styrelsens förslag 
till verksamhetsberättelse, årsredovisning och reviderad 
budget.

Även representantskapet hölls digitalt via zoom 
och  delades upp på två tillfällen. Vid varje tillfälle gavs 
 möjlighet för distrikten att skicka två representanter var.

Del 1 erbjöd föreläsningar och  gruppdiskussioner 
kring bland annat föreningsutveckling och externa 
 sam arbeten. 48 deltagare.

Del 2 erbjöd föreläsning och  gruppdiskussioner 
om bland annat kompetens inom LSS-boenden. 
46  deltagare.

FÖRBUNDSRÅD
En gång per år anordnas förbundsrådet. Syftet är att 
samla alla distriktsordföranden, eller annan  representant 
för  styrelsen, för att tillsammans med förbunds styrelsen 
och förbundskansliet diskutera verksamhetens inrikt-
ning och utbyta erfarenheter. Det är inte ett beslutande 
organ utan rådgivande och dialogbaserat. Under förbunds-

rådet ges också information och möjlighet till kunskaps-
påfyllning.

Med anledning av den fortsatta coronapandemin arrang-
erades förbundsrådet digitalt via zoom och innehöll fyra 
seminarier med olika teman. Programmet innehöll både 
föreläsningar, samtal och gruppdiskussioner. Överlag visar 
utvärderingen att deltagarna varit nöjda eller mycket nöjda 
med upplägg och innehåll.

Del 1: Aktuella frågor för förbundet och presentation av 
utkast till nya stadgar, 33 deltagare.

Del 2: Presentation av förslag till nytt namn och Funk-
tionsrätt Sveriges 73-punktsprogram, 33 deltagare.

Del 3: Verksamhet och budget 2022/23 och information 
från distrikten, 31 deltagare.

Del 4: Känsloreglering och verktyg för självkontroll samt 
information från Utbildningscenter Autism, 33 deltagare.

INTERNA UTBILDNINGAR,  FÖRELÄSNINGAR  
OCH SEMINARIUM 
Förbundet har under året haft tolv interna kunskaps-
tillfällen:
 •  Zoomutbildning för distrikten. Genomgång av hur man 

sätter upp och leder möten via zoom. 
 •  Introduktion av kassörsnätverk. Genomgång av digital 

kassörsutbildning och erfarenhetsutbyte för distriktens 
kassörer.

 •  Projektpresentation av Spektrum: sex för  distrikten. 
Presentation av Autism- och Aspergerföreningen 
Skåne och RFSU Malmös projekt Spektrum: sex med 
tillhörande erfarenhetsutbyte för förtroendevalda 
i distrikten.

 •  Styrelseutbildning med distrikt Skåne. Fokus på 
 engagemang, styrelsearbete och strukturerat uppdrags-
miljöarbete.

 •  Redaktörsutbildning Umbraco. Genomgång av det nya 
webbverktyget för distriktsredaktörer.

 •  Kassörsnätverksträff. Erfarenhetsutbyte för distriktens 
kassörer.

 •  Workshop sociala medier med distrikten. Om 
 användandet av sociala medier i föreningsarbete. 
Fokus på Facebook och Instagram.

 •  Fördjupningskurs Umbraco. Fördjupningstillfälle för 
distriktsredaktörer med fokus på tillgänglig webb och 
den nya webbplatsens kalenderfunktion.

 •  Inspirationsföreläsning om att skapa kontakt med 
 politiker för skolombud och distriktsordföranden.

 •  Föredrag om skolfrågor för distrikt Kalmar.
 •  Föreläsning om LSS för distrikt Västerbotten. 

 Genomgång av lagens insatser.



 •  Information om skolenkäten samt om stöd och 
 rättigheter i skolan för distrikt Blekinge.

 •  Föredrag om att leva med autism för distrikt Dalarna. 
För medlemmar och andra intresserade.

OMBUDSTRÄFFAR 
Förbundet har tre ombudsgrupper: LSS-ombud ( bevakar 
LSS lokalt i distrikten), skolombud (bevakar skolfrågan 
lokalt i distrikten) och autismombud (bidrar till att stärka 
arbetet med frågor om vuxenliv samt öka  tillgängligheten 
inom förbundet). Under året arrangerades tre träffar för 
autismombuden och två träffar för LSS-ombuden. Alla 
ombudsträffar har under året varit digitala.
 •  Autismombudsträff 27 mars: Temat var inflytande och 

representation. Nio ombud deltog. Pia Johansson från 
förbundsstyrelsen föreläste utifrån sina erfarenheter om 
makt och delaktighet. Under träffen medverkade även 
Linda Bergfeldt, kanslichef på Afasiförbundet, som 
föreläste om hur Afasiförbundet arbetar med frågor om 
inflytande, representation och tillgänglighet.

 •  LSS-ombudsträff 17 och 20 maj: Temat var  daglig 
 verksamhet och god man. 18 ombud deltog. Mats 
 Jansson från förbundskansliet föreläste om daglig verk-
samhet. Även Elin Molander från Riks förbundet frivil-
liga samhällsarbetare, RFS, medverkade och föreläste 
om god man och förvaltarskap. Under träffen redo-
gjorde även Maria Sivall från förbundskansliet för en 
omvärldsanalys av LSS och det fanns tid för erfarenhets-
utbyte mellan ombuden.

 •  Autismombudsträff 11  september: Temat var syfte, 
riktlinjer och nytt namn. Sju ombud deltog. Under 
 träffen diskuterades syftes formulering och riktlinjer 
för det fortsatta arbetet i ombudsgruppen. Ombuden 
diskuterade även flera olika namnförslag för gruppen.

 •  Autismombudsträff 3  november: Temat var nytt 
namn och kommunikations arbete. Sju ombud  deltog. 
Under träffen fattades beslut om nytt namn för ombuds-
gruppen. Medverkade gjorde även förbunds kansliets 
kommunikationsenhet som informerade om sitt 
arbete följt av diskussion om kommande samarbete 
med ombuden.

 •  LSS-ombudsträff 30 november och 1 december: 
Temat var tillsynsverksamhet och tillståndsprövning. 
19 ombud deltog. Under träffen medverkade Suzana 
Brandt och Maria Gustavsson från IVO för att berätta 
om hur de arbetar med tillsyn och tillstånd. Även Ola 
Linder från Funktionsrättsbyrån deltog för att berätta 
om arbetet med deras rådgivningsbyrå. Under träffen 
fanns även tid för erfarenhetsutbyte mellan ombuden.

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

1. En grupp för skolfrågor med drygt 6 500 personer 
(oförändrat antal sen 2020).

2. En idéutbytesgrupp för kansli och förtroendevalda från 
våra distrikt med cirka 120 personer (20 personer fler 
än 2020).

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

DIGITALA MEDLEMSAKTIVITETER
Under året har förbundet arrangerat sex digitala  aktiviteter 
riktade till alla förbundets medlemmar. Aktiviteterna har 
varit möjliga med hjälp av extra coronastöd från Svenska 
Postkodlotteriet.

Utvärderingarna visar att deltagarna varit nöjda eller 
mycket nöjda med  aktiviteternas upplägg och innehåll. 
 Följande citat kommer från en av del tagarna under vis-
ningen på Livrust kammaren 11 november:

Hej och tack snälla igen för en bra och rolig visning! Jag och 
min familj har varit hemma sedan mars 2020 då vi tillhör risk-
grupper för Covid-19. Dessa visningar har varit jätteroliga att 
kunna vara med på trots vår isolering. Vi önskar och hoppas 
att ni fortsätter med dessa när pandemin är över då det passar 
oss med ASD väldigt bra […]

För att möjliggöra för så många medlemmar som möjligt 
att delta upp manades medlemmar från samma hushåll att 
bara anmäla en deltagare och delta från samma skärm. Detta 
gör att deltagarantalet är något missvisande. Utvärdering-
arna visar att många varit mellan 2–4 personer bakom en 
och samma deltagare.
 •  Guidad visning på Naturhistoriska riksmuseet 14 april. 

130 deltagare. Tillsammans med en museipedagog 
besökte vi utställningen Fossil och evolution. Del-
tagarna fick även möjlighet att ställa  frågor under 
 visningen.

 •  Besök på Kolmårdens djurpark 2 juni. 185 deltagare. 
Vi fick ta del av ett exklusivt filmat besök hos elefan-
terna och lejonen på Kolmårdens djurpark. Efter filmen 
hade deltagarna möjlighet att ställa frågor till en med-
verkande zoopedagog. Besöket finns tillgängligt att se 
i efterhand på www.autism.se.

 •  Föreläsning om Gamla Uppsala museum 12  oktober. 
30 deltagare. Under en föreläsning med en av arkeo-
logerna på Gamla Uppsala museum fick vi lära oss 
om ynglingakungar, krigisk järnålder och Gamla 
 Uppsala högar.
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 •  Guidad visning på Vasamuseet 27 oktober. 80 delta-
gare. Tillsammans med en museipedagog fick vi besöka 
Vasamuseets utställning och lära oss om skeppet Vasa 
och tiden då hon byggdes.

 •  Guidad visning på Livrustkammaren 11 november. 
79 deltagare. Tillsammans med en museipedagog fick vi 
besöka Livrustkammarens utställning och lära oss om 
Sveriges kungliga historia och historiska kungliga plagg 
och föremål.

 •  Churchill var inte heller klok med Östra Teatern 
1 december. 43 deltagare. Föreställning av pjäsen 
 Churchill var inte heller klok. Efter föreställningen 
följde ett panelsamtal med skådespelarensemblen 
där publiken hade möjlighet att ställa frågor.

LÄGERVERKSAMHET
Sommarläger
2021 kunde förbundet återuppta sina årliga sommarläger 
för familjer med barn, ungdomar och vuxna med autism 
och Aspergers syndrom. Lägren ägde rum på Höllviksnäs i 
Skåne. Totalt deltog 134 personer från 41 familjer. Lägren 
var uppdelade efter ålder och utvecklingsnivå hos perso-
nerna med autism. Lägren finansierades med deltagaravgif-
ter och bidrag från flera fonder. Överlag visar utvärde-
ringarna att deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med 
helhetsupplevelsen av lägret.

Familjeveckorna i Sunne
I Sunne, Värmland anord nades två familjeveckor för 
 familjer med barn med autism. Under varje vecka fanns 
plats för sju familjer. På grund av sena avhopp deltog 
fem familjer per vecka. Under veckorna fick 
deltagarna lära sig mer om autism och hur 
man kan förenkla sin vardag. För tredje 
året anordnades familjeveckorna i 
Sunne av  Utbildningscenter Autism. 
Familjeveckorna arrangeras på upp-
drag av förbundet, och drivs med 
hjälp av medel från Folkhälsomyn-
digheten.

Målet med veckorna är att ge 
familjerna en ”verktygslåda” med ny 
kunskap. Detta uppnås genom föreläs-
ningar, gruppdiskussioner och egna sam-
tal under fem dagar. För många av familjerna 
som deltar är familjeveckorna i Sunne en möjlig-
het till vila och återhämtning. Även syskon som följer med 
erbjuds aktiviteter. Veckan är även ett tillfälle att få träffa 
och diskutera med andra familjer som har en liknande livs-

situation. Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket 
nöjda med ett snittbetyg på 3,9/5 den första veckan och 
4,5/5 den andra veckan.

Hela Spektrats sommarläger
Inom projektet Hela  Spektrat anordnade förbundet tillsam-
mans med Min Stora Dag en familjehelg på ön Marholmen 
utanför Stockholm. Du kan läsa mer om detta under Hela 
Spektrat sid 7.

UTÖKADE TELEFONTIDER 
Kansliets telefontider har under året varit mellan klockan 
9–12 måndag till torsdag. Under året har även förbundets 
dotterbolag Utbildningscenter Autism fortsatt sitt utökade 
stöd till medlemmar. Två kvällar i veckan har konsulter, 
med erfarenhet av och kompetens om autism, per telefon 
svarat på frågor från medlemmar.

Digitala kanaler och mediamedverkan  

DIGITALA KANALER
Autism- och Aspergerförbundet använder sociala medier 
och webbplatsen för att sprida kunskap om autism, driva 
opinion och underlätta för engagemang.

Facebook 
På vår Facebooksida sprider vi kunskap om autism, synlig-
gör förbundets opinionsbildande arbete och ger konkreta 
tips som kan förbättra vardagen för personer med autism. 

Engagemanget på sidan har fortsatt att öka och under 
år 2021 fick vi cirka 77 nya följare i veckan. Vid 

årsskiftet hade vi 35 911 följare. En ökning 
med 4 050 följare sedan 2020. Facebook-

sidans totala räckvidd under 2021 var 
totalt 824 567.

Under året har vi anpassat inne-
hållet på Facebook för att öka enga-
gemanget till exempel genom kom-
mentarer och delningar av inlägg 
vilket har gett effekt. Den genom-

snittliga engagemangsgraden under 
2021 har legat på 11,3  procent. Ett 

bra värde på engagemang på Facebook 
är 5–7  procent och siffror över 10 procent 

anses väldigt bra. Det inlägg som fått allra störst 
spridning på vår Facebooksida är den  personliga berättelsen 
“Jag är trött”. Den nådde ut till 135 600 personer och fick 
6 400 reaktioner, kommentarer och delningar. Personliga 

AUTISM- OCH ASPERGER-
FÖRBUNDET HAR UNDER 

ÅR 2021:

Lämnat 14 remissvar. 
Skickat 12 skrivelser.

Deltagit i 26 permanenta  samråd 
och 6 tillfälliga expert- och 

 referensgrupper.
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berättelser och tipslistor går överlag bra, till exempel nådde 
inlägget ”Åtta tips för bra bemötande inom vården” ut till 
56 250 personer. Även inlägg som bjöd in till Hela Spektrats 
seminarium och tågaktiviteten fick stor 
spridning, se under Hela Spektrat sid 7.

Twitter @autismasperg
På vårt Twitterkonto delar vi vårt intres-
sepolitiska arbete och skapar opinion. 
Vi har 1 756 följare, en ökning med 
256 följare sedan 2020.

Instagram @autismsverige 
På Instagram sprider vi kunskap om 
autism och visar på olika typer av enga-
gemang inom organisationen. Under år 
2021 har Instagram vuxit snabbt med 
cirka 6o nya  följare i veckan. Vid års-
skiftet hade vi 5 085 följare vilket är en 
ökning med 3 000 sedan år 2020, mot-
svarande 154  procent. De inlägg som får 
störst spridning på Instagram är tips om 
förbundets eget material och personliga 
berättelser från personer med egen diag-
nos eller deras anhöriga. Det inlägg som 
under året fick störst spridning var en 
video med Johanna och hennes mamma Theres som var en 
del av  förbundets rapport Förlorade år. Videon handlar om 
 Johannas ohållbara skolmiljö och om kommunens nekande 
av tilläggsbelopp. Inlägget nådde 76 849 personer.

Medlemsbrevet Medlemsnytt
Medlemsnytt riktar sig direkt till förbundets alla medlem-
mar som uppgett e-postadress. Den 29 april  lanserades 
medlemsbrevet i ny form och i ett nytt  utskicksverktyg 
som heter Paloma. Syftet med Medlemsnytt är att skapa 
medlemsvärde för befintliga medlemmar och stärka 
 vi-känslan inom förbundet. Prioriterat innehåll är boktips, 
filmer, information om medlemsaktiviteter som  omfattar 
hela landet och information från de projekt  förbundet 
är involverad i. Den genomsnittliga  öppningsfrekvensen 
för Medlemsnytt är 45,9 procent vilket är väldigt högt. 
Den genomsnittliga öppningsfrekvensen för ideella 
 organisationer och myndigheter är 26 procent.

Webbplats www.autism.se  
Den 27 maj 2021 lanserades förbundets nya webbplats 
som fått ett modernare utseende och innehåll som bättre 
matchar besökarnas behov. Innehåll och struktur på vår nya 

webb har anpassats utifrån den inledande dialogen med våra 
målgrupper vid workshops och fokusgruppintervjuer. Det 
innehåll som framförallt efterfrågades var hjälp att hitta rätt 

bland samhällets stöd och rättigheter, 
men även personliga berättelser, var-
dagstips och hur jag kan engagera mig i 
den här organisationen.

Nytt är att en besökare som går in på 
sitt distrikts webbplats fortfarande kan 
se förbundets faktatexter. Distriktens 
redaktörer kan lägga in information om 
vad som gäller i den egna regionen, till 
exempel vid utredning eller habilitering.

Det ska även vara lätt att hitta in till 
mötesplatser och engagemang. Här är 
distriktens kalendrar viktiga. Kalendern 
ska bli mer användarvänlig med bättre 
översikt. Distrikten kan även välja om 
deras aktiviteter ska vara öppna för 
näraliggande distrikt.

Arbetet med att ta fram ny webbplats 
har skett tillsammans med den digitala 
byrån Metamatrix och publicerings-
verktyget som används är Umbraco. 
Webbplatsen lever upp till internatio-
nella riktlinjerna för tillgänglighet, Web 

 Content Accessibility Guidelines WCAG samt de  riktlinjer 
för kognitiv tillgänglighet som organisationen Begripsam 
tagit fram. Inför lanseringen har vi tillsammans med Begrip-
sam genomfört flertalet testtillfällen med användare med 
egen diagnos för att säkerställa att sidan är lättnavigerad och 
att design och innehåll är kognitivt tillgängligt.

Efter lansering har arbetet med att förbättra och utveckla 
olika funktioner såsom kalendern fortsatt. Vi har även 
genomfört två digitala utbildningar för lokala redaktörer. 
Del ett gick igenom grunderna i verktyget Umbraco, del två 
hade fokus på att skapa tillgängligt innehåll på webben.

Sedan lansering har webbplatsen haft sammanlagt 
816 480 sidvisningar. 

Topp-10 av de mest besökta sidorna (siffran anger totala 
antalet sidvisningar):

1. Startsidan autism.se – 95 005
2. Autism – 78 370
3. Webbkurs (e-autism) – 23 790
4. Aspergers syndrom – 20 410
5. Diagnosmanualer och kriterier – 20 240
6. Atypisk autism – 16 680
7. Stöd och rättigheter – 16 350

AUTISM- OCH ASPERGER-
FÖRBUNDETS ANTAL 
 FÖLJARE PÅ SOCIALA 

MEDIER HAR ÖKAT ÅR 2021 
I FÖRHÅLLANDE TILL 2020. 

FACEBOOK:

+13% 
TWITTER:

+15%
INSTAGRAM:

+154%

https://www.autism.se/
https://www.autism.se/
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8. Autistiska drag – 10 360
9. Omvårdnadsbidrag – 10 140
10. Personliga berättelser – 8 410 

Den personliga berättelsen “Jag är trött” hamnar på elfte 
plats, med totalt 8 360 sidvisningar sedan den publicerades 
i oktober.

MEDIAMEDVERKAN
Under år 2021 har Autism- och Aspergerförbundet vid 
22 tillfällen (en liten ökning från föregående år då mot-
svarande siffra var 21) blivit intervjuade av media med 
anledning av vår verksamhet, inslag om sakfrågor vi 
 arbetar med eller övriga inslag om autism. 

Om autism
 •  Helsidesannons i DN med porträtt av förbundets skri-

bent och föreläsare Hanna Danmo. Det var en del av 
Postkodlotteriets kampanj med alla förmånstagare.

 •  Intervju i TV4 Nyhetsmorgon om bristen på kunskap 
om autism.

 •  Inslag i Klartext om digitalt utanförskap.
 •  Inslag i Klartext om statlig e-legitimation.
 •  Intervju i Norran om kompetens och bemötande i verk-

samheter ”Det går inte att uppfostra bort autism”.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade
 •  Intervju i P4 Gotland, om unga vuxna med autism 

i rättskedjan.
 •  Intervju i Nerikes Allehanda om kompetens i LSS-

bostäder.
 •  Intervju i Norrköpings tidningar angående kompetens 

i LSS-bostäder.
 •  Intervju i Norran om personalkompetens LSS: ”Autism 

går inte att uppfostra bort”.

 •  Intervju i Special Nest om brist på LSS-bostäder som 
drabbar personer med autism.

 •  Intervju i Landskrona Direkt om vikten av tydlighet 
och kontinuitet inom daglig verksamhet.

 •  Intervju i Heja Olika om nya krav på skärpt tillsyn och 
kompetens på HVB-hem.

Skola 
 •  Intervju i Special Nest om grundskolans kunskapskrav 

som är svåra att nå för en stor grupp elever – även om 
dessa elever får stöd och anpassningar.

 •  Intervju i lunchekot i P1 om resursskolor som kan tvingas 
stänga på grund av indragna/nerdragna  tilläggsbelopp.

 •  Intervju i P4 väst om 10-årig pojke som får undervis-
ning helt ensam på nerlagd skola.

 •  Intervju i P4 Funk om att samhällets resurser inte 
räcker till för 4-årige Oma.

Socialförsäkring 
 •  Intervju i Special Nest om omvårdnadsbidraget.
 •  Intervju i tidningen Hem & Hyra om höjt bostads-

tillägg för personer med aktivitets- eller  sjukersättning, 
att förändringen gör skillnad för många som lever 
under knappa ekonomiska förhållanden. Men att 
det behövs mer.

 •  Inslag i Hallands nyheter om omvårdnadsbidraget.

Hälsa och sjukvård 
 •  Intervju i P4 Sjuhärad om ung kvinna med autism som 

faller mellan stolarna i vården.
 •  Intervju i Dagens medicin om melatonin.

Arbetsmarknad
 •  Intervju i Nyhetsmorgon i TV4 om hindren på arbets-

marknaden för personer med autism och om vad arbets-
givare kan tänka på för att bredda sin rekrytering.

Samarbeten och medlemskap 
SAMARBETEN

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 och 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 administreras 
av Riksförbundet FUB.
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Studieförbundet Vuxenskolan
Autism- och Aspergerförbundet har ett samarbetsavtal med 
Studieförbundet Vuxenskolan. Under 2021 har det inom 
ramen för samarbetet tagits fram ett studiecirkelmaterial 
som bygger på förbundets bok ”Vad innebär autism?” Med 
studiecirkelmaterialet kan den som är ung eller vuxen med 
autism lära mer om vad autism kan innebära och exempel 
på strategier för en fungerande vardag. Även andra som vill 
eller behöver ha mer förståelse för vad autism kan innebära 
kan ta del av materialet.

MEDLEMSKAP 
Autism- och Aspergerförbundet har tolv medlemskap hos 
olika organisationer. Här kan du läsa mer om medlemskapen. 

Autism Europe 
Förbundet är medlemmar i den europeiska samarbets-
organisationen 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 är en ideell och 
politiskt obunden organisation, som bland annat adminis-
trerar Bingolotto. Som medlem i Folkspel får Autism- och 
Aspergerförbundet samt dess distrikt möjlighet att sälja 
bland annat prenumerationer på Bingolotto och ta del av 
Folkspels överskott.

Fremia
Förbundet är medlemmar i arbetsgivarorganisationen 
 Fremia och har därigenom kollektivavtal med Unionen 
och Akademikerförbunden.

Funktionsrätt Sverige 
Förbundet är en av medlemsorganisationerna i Funktions-
rätt Sverige som är en paraplyorganisation för  organisationer 
som samlar människor med funktions nedsättning och deras 
anhöriga. Inom Funktionsrätt  Sverige samarbetar vi med 
flera andra medlemsorga nisationer i olika sakfrågor samt 
deltar i Funktionsrätts  Sveriges olika nätverk.

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 
 penninggåvor.

Handikapphistoriska föreningen 
Förbundet är medlemmar i Handikapphistoriska föreningen 
som består av enskilda medlemmar och organisationer 
som alla har ett intresse av att dokumentera och för fram-
tiden bevara historien om hur människor med funktions-
nedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnads-
villkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Ideell Arena  
Förbundet är medlemmar i Ideell Arena som drivs av ett 
hundratal ideella organisationer. Medlemskapet ger kansli-
personal och förbundsordförande möjlighet att ingå i olika 
nätverk och samverka med andra ideella organisationer.

MyRight 
Förbundet är medlemmar i MyRight, en förening för inter-
nationellt bistånd inom funktionshinderområdet. Medlem-
skapet gör det möjligt för oss att driva internationella 
biståndsprojekt, där vi endast behöver stå för en mindre 
del av kostnaderna. Förbundet driver genom MyRight ett 
projekt i Nepal tillsammans med vår partnerorganisation 
AutismCare Nepal Society.

SSR Konsumentråd 
Förbundet är medlemmar i SSR Konsumentråd och genom 
det engagerade i Svenska institutet för standarder (SIS) 
standardiseringsarbete 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 Postkod-
lotteriet, vilket görs genom Novamedia AB. Svenska 
 Postkodföreningens styrelse har till uppgift att fördela 
 överskottet från lotteriverksamheten samt att besluta 
om nya medlemmar till föreningen. 

Sveriges Kommunikatörer 
Förbundet är medlemmar i Sveriges  Kommunikatörer 
som är en medlemsorganisation för professionella 
 kommunikatörer. Genom medlemskapet får vi bland 
annat förmånliga priser på utbildningar och möjlighet 
att ingå i olika nätverk.
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Organisation
STYRELSE
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen bestå av nio 
 ordinarie 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, 
 Västmanland
Övriga ledamöter:
Magnus Agestav, Västerås, Västmanland
Maria Grimstål, 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, Löddeköpinge, Skåne
Elizabeth Narrowe, Stockholm, Stockholm 

Revisorer:
Ordinarie: Malin Nilsson, BDO Mälardalen AB 
 (auktoriserad)
Mats Lundgren, Katrineholm (förtroendevald)
Suppleanter: BDO Mälardalen AB (auktoriserad)
Leif Tallskog, Uppsala (förtroendevald)
Valberedning:
Sammankallande: Lena Pettersson, Vålberg, Värmland 
Take Aanstoot, Linköping, Östergötland 
Marie Perman, Östersund, Jämtland 
Eva Zryd, Kalmar

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

Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av Ulla 
Adolfsson, Pia Johansson, Christer Nygren, Maria  Grimstål 
samt förbundssekreterare Gunilla Sundblad. AU har haft 

ett tiotal sammanträden under året samt ett strategimöte 
tillsammans med styrelsen för Utbildningscenter Autism.

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

DISTRIKT
Våra 24 distrikt är självständiga och gör sina egna verksam-
hetsberättelser. De arbetar liksom  Autism- och Aspergerför-
bundet med att påverka beslutsfattare företrädesvis gentemot 
kommuner och regioner, sprida kunskap om autism och skapa 
mötesplatser. Distrikten har ofta representanter i lokala sam-
råd och projektgrupper. Under året har mycket av verksamhe-
ten ställts om till digitala kanaler på grund av pandemin. Det 
är i distrikten som de enskilda medlemmarna erbjuds erfaren-
hetsutbyte, föreläsningar, läger och andra medlemsaktiviteter. 
Genom distrikten är medlemmarna indirekt anslutna till för-
bundet. Varje distrikt fast ställer själv sin medlemsavgift. 

LOKALFÖRENINGAR
År 2021 fanns det åtta lokalföreningar inom förbundet. 
Skåne hade två lokalföreningar (Lund och Helsingborg), 
Västra Götaland Distrikt Söder en (Borås), Västernorrland 
två (Härnösand och Sundsvall) och Halland hade tre lokal-
föreningar (Falkenberg/Hylte, Varberg/Kungsbacka och 
Halmstad/Laholm).

MEDLEMMAR
Den 31 december 2021 hade förbundet 18 407 medlem-
mar, en ökning med 15 medlemmar jämfört med året innan. 
Nedan ses fördelningen per distrikt med 2020 års siffror till 
vänster som jämförelse.

Distrikt  2020 2021
Blekinge 355 365 
Dalarna  799 828        
Gotland 96 91  
Gävleborg 368 372 
Halland 364 365     
Jämtlands län 294 286 
Jönköpings län              518 530    
Kalmar län 344 333 



Kronobergs län            328  313 
Norrbotten 236 253 
Skåne 2 149 2 188 
Stockholms län         4 089  4 268 
Södermanland 408 409 
Uppsala län 835 841 
VG Fyrbodal 331 351 
VG Göteborg 1 649 1 641 
VG Skaraborg 532 497 
VG Söder 351 349 
Värmland 667 631 
Västerbotten 519 510 
Västernorrland            267  275 
Västmanland 837 747 
Örebro län 669 670 
Östergötland 1 387 1 294 
Total 18 392 18 407  

FÖRBUNDSKANSLI
Kansliet är styrelsens verkställande organ. Kansliet är organi-
serat i tre enheter (intressepolitik, kunskap och kommunika-
tion) samt stab, ledningsgrupp och redaktion. Under år 2021 
har personalen i stor utsträckning arbetat hemifrån på grund 
av covid-19. Kansliet arbetar löpande med omvärldsbevak-
ning, samarbete med distrikt, medlemmar, myndigheter och 
övriga samarbetspartners samt planering, genomförande 
och uppföljning av aktiviteter inom förbundets verksamhets-
områden. Följande personer har varit anställda på kansliet:

Hanna Bastrup är intressepolitisk utredare och projekt-
samordnare. Hon arbetar främst inom hälso- och sjukvårds-
området samt med förbundets projektverksamhet. Mellan 
den 12 maj och 31 december har Hanna varit föräldraledig.

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 
 ansvarar för planering, genomförande och uppföljning 
av förbundets kommunikationsaktiviteter.

Emil Hjelte är föreningsutvecklare. Han arbetar framför-
allt med att ge stöd samt utveckla metoder och verktyg för 
att stärka distrikten.

Joanna Jansson är administratör och ansvarar för medlems-
registret 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 planering, 
genomförande och uppföljning av förbundets aktiviteter för 
att sprida kunskap om autism.

Minna Nyman Sabbadini är kommunikatör. Hon  arbetar 
främst med den nya webbplatsen och förbundets sociala 
medier. Under hösten 2021 har Minna också ansvarat för 
skolfrågor.

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 
 planering, genomförande, uppföljning och utveckling av 
verksamheten. Hon är också föredragande i styrelsen. 

Agneta Söder var intressepolitisk samordnare och 
 ansvarade för planering, genomförande och uppföljning 
av förbundets intressepolitiska aktiviteter fram till tredje 
september då hon avslutade sin tjänst.

Rebecca Tarabay är förbundsjurist. Hon arbetar främst med 
att utveckla kunskapsstödet till distrikt och medlemmar.

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

Ulrika Westin är ekonomiansvarig. 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  levnadsvillkor 
för personer med autism i alla åldrar.  Stiftelsen prioriterar 
projekt som kan inspirera och bli goda förebilder för andra 
verksamheter. Det är Autism- och Aspergerförbundets sty-
relse som utser styrelse ledamöter och suppleanter till stiftel-
sen. Styrelsen bestod under år 2021 av Christer Nygren, ord-
förande och leda möterna Maria Ljungberg och Clara Witthoff 
samt  suppleant Karin Österman. Stiftelsen Autism avger en 
egen årsredovisning.

UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB
Utbildningscenter Autism AB är ett helägt dotterbolag till 
Autism- och Aspergerförbundet. Bolaget drivs utan vinst-
intresse. Grunden i verksamheten är de teoretisk/praktiska 
veckolånga utbildningarna om Ett pedagogiskt arbetssätt på 
Bergskog kursgård i Sunne i Värmland. Utbildnings center 
Autism ger även andra utbildningar och  föreläsningar, 
 där ibland uppdragsutbildningar. Styrelsen bestod under år 
2021 av SvenOlof Dahlgren, ordförande, samt  leda möterna 
Eva Nordin-Olson, Birgitta Olofsson, Lena Pettersson, 
Navid Ghannad samt Gunilla Sundblad som adjungerad 
ledamot. Suppleant var Leif Ekström. Bolaget avger en 
egen årsredovisning.
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Insamling
Autism- och Aspergerförbundet får insamlade medel främst 
genom Svenska Postkodlotteriet, Facebookinsamlingar, 
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 kvalitetskod, vilket 
bland annat innebär att förbundet upprättar årsredovis-
ningen enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredo-
visning enligt K3 samt att förbundet varje år samman ställer 
en effektrapport som beskriver för givare, allmänhet och 
andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen gör. 

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET SAMARBETAR MED:
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Tre stora satsningar som under året kunnat möjliggöras med hjälp av stöd från bland annat Svenska 
Postkod lotteriet. I ”Förlorade år - rapport från byråkratins väntrum” granskas livsvillkoren för ungdomar 

och unga vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Autismguiden är en interaktiv webb-
sida som i första hand vänder sig till personer som själva har autism, den bygger på boken  

”Vad innebär autism?”. Förbundets nya webbplats lanserades i maj.
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För att få vara medlem i Giva Sverige måste förbundet ha 
ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 
Summorna som följer anges i tusental (tkr) eller miljoner 
(mkr) och beloppet inom parentes anger motsvarande siffra 
föregående år. 

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

Under år 2021 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 användes under 2021 till att 
arrangera digitala aktiviteter som förbundet och distrikten 
erbjöd alla medlemmar att delta i.

INSAMLINGAR VIA  FACEBOOK
Insamlingar till välgörenhetsorganisationer via Facebook kan 
göras av alla Facebookmedlemmar. Under år 2021 erhöll för-
bundet 603 (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 mkr till väl-
görande ändamål varje år. Fonden är avgiftsfri. År 2021 var 
utdelningen till förbundet 297 (225) tkr. 147 (155) sparare 
hade valt att stödja Autism- och Aspergerförbundet.

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 besluts-
fattare och skapa mötesplatser. Alla 90- kontoinnehavare 
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk 
Insamlings kontroll är en oberoende ideell organisa-
tion som i givarens intresse arbetar med kontroll av att 
 insamlade medel används till rätt ändamål. De insamlade 
medlen på 90-kontot under år 2021 uppgick till 155 (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 Aspergerförbundet 
samt dess distrikt möjlighet att sälja bland annat prenume-
rationer på Bingolotto och ta del av Folkspels överskott. År 
2021 erhöll förbundet 136 (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 arbetstagar-
organisationen ILOs konventioner och rekommendationer 
om grundläggande rättigheter och skydd för arbetstagare.

BIDRAG OCH GÅVOR
Autism- och Aspergerförbundet har under år 2021 tack-
samt mottagit bidrag och gåvor från följande institutionella 
givare:
 •  Arvsfonden
 •  Folkhälsomyndigheten
 •  Ingeborg och Hans Colberg samt Helen Marciapiedis 

Stiftelse
 •  SKA-rådet
 •  Socialstyrelsen
 •  Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
 •  Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
 •  Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
 •  Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
 •  Prins Carl Gustafs Stiftelse
 •  Stiftelsen Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelsen 

S:t Erik
 •  Stiftelsen Solstickan
 •  Sven Jerrings fond
 •  Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
 •  Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond
 •  Svenska Postkodlotteriet
 •  Åke Wibergs Stiftelse
 •  Kungaparets bröllopsfond
 •  Kronprinsessan Victorias fond
 •  Radiohjälpsfonden
 •  Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas  

Minnesfond

Förbundet vill även tacka alla privatpersoner, företag och 
organisationer som genom gåvor skänkt pengar till Autism- 
och Aspergerförbundet.
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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  framtida 
utvecklingen, själva förvaltningen och övrig  information. 
Med förvaltning menas hur förbundet styrs: vem som 
bestämmer vad och vilka revisorer som granskar styrning 
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 parentes 
gäller dessa året innan.

Resultaträkning
I resultaträkningen framgår den ekonomiska  utvecklingen 
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. Resultatet 
fås genom att minska intäkterna med kostnaderna. Är resul-
tatet positivt, det vill säga om intäkterna är större än kost-
naderna, används pengarna nästa år. Överskottet läggs i det 
egna kapitalet som ändamålsbestämda medel eller balanse-
rat kapital. Är resultatet negativt har Autism- och Asperger-
förbundet använt pengar som samlats in från tidigare år.

För att resultaträkningen inte ska bli för lång presenteras 
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.

2021
Verksamhetsberättelse  och årsredovisning
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Balansräkning 
I balansräkningen framgår det vilka tillgångar och skul-
der Autism- och Aspergerförbundet hade per den sista 
 december jämfört med de tillgångar och skulder som fanns 
per den sista december året innan. Tillgångarna är upp-
delade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångarna är uppdelade i materiella anlägg-
ningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. Omsätt-
ningstillgångarna är uppdelade i kortfristiga fordringar, kort-
fristiga placeringar samt kassa och bank.

Under rubriken materiella anläggningstillgångar  återfinns 
det kvarvarande värdet på inköpta möbler och IT- utrustning. 
Materiella anläggningstillgångar minskas med avskrivningar 
som återfinns i resultaträkningen. Under rubriken finan-
siella anläggningstillgångar finns posten aktier i koncern-
företag, andra långfristiga värdepappersinnehav och andra 
långfristiga fordringar. Aktierna i koncernföretag är för-
bundets aktier i det helägda dotterbolaget RFA Utbildnings-
center Autism AB.

Under rubriken omsättningstillgångar återfinns kundford-
ringar, fordringar hos dotterbolag, övriga fordringar samt 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fordringar 
är pengar som Autism- och Aspergerförbundet skulle ha fått 
enligt avtal under året, men som per den sista december inte 
har betalats än. Förutbetalda kostnader är kostnader som 
förbundet betalat under året, men som gäller året efter. För 
att dessa inte ska påverka resultaträkningen 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 placerat 
i värdepapper enligt placeringspolicyn.

Under rubriken kassa och bank finns saldot på förbundets 
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, summan 
av tidigare års resultat och årets resultat. Summan under 
totalt eget kapital ökar om årets resultat är positivt och 
minskar om årets resultat är negativt.

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 

Stiftelsen Autism samt upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter.

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

Erhållna ej nyttjade bidrag är pengar som förbundet  erhållit 
och som ska användas till något speciellt som till exempel 
sommarlägren, men som inte har använts under året.

Övriga skulder är till exempel sociala avgifter och arbets-
givaravgifter för december månad som ska betalas till 
 Skatteverket under januari. Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter är till exempel intäkter som har  erhållits 
under året men gäller året efter samt kostnader som upp-
kommit under året men som betalas först året efter och 
 därför inte ska vara med i årets resultaträkning. För att 
balansräkningen inte ska bli för lång specificeras olika 
 poster i balansräkningen i noterna. De poster i balans-
räkningen som specificeras i noterna har en siffra efter 
sig som återfinns i noterna. 

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 eller ökats på och årets resultat.

Noter 
För att resultat- respektive balansräkningen inte ska bli för 
lång och detaljerad förklaras och delas de olika beloppen 
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 respektive 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 granska styrelsens arbete under året. 
I revisions berättelsen berättar revisorerna bland annat 
om vad de har granskat och vad som är styrelsens ansvar 
och vad som är den auktoriserade revisorns respektive den 
förtroendevalda revisorns ansvar.
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Årsredovisning för  
Autism- och Aspergerförbundet
Härmed avger styrelsen och förbundssekreteraren för 
Autism- och Aspergerförbundet (förbundet), med 
 organisationsnummer 802008-1348 och med huvudsäte 
i Stockholm, årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

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. 
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.

Hur ändamålet främjats
För att nå visionen krävs att förbundet arbetar med 
 frågor som berör hela livet och samtliga samhälls-
områden. Under 2021 har skola, fritid, arbete, sys-
selsättning,  för sörjning, LSS samt hälsa och sjukvård 
varit  frågor som stått i fokus såväl vad gäller att sprida 
 kunskap som att påverka beslutsfattare. För att skapa 
goda  levnadsvillkor krävs ökad kunskap om autism 
i  samhället. För att förbättra  kunskapen om autism har 
 förbundet under 2021 bland annat gett ut  Tidningen 
Autism, spridit webbutbildningen e-autism,  arrangerat 
en digital rikskonferens med tema arbete,  lanserat en 
 interaktiv webbsida Autismguiden som  bygger på och 
är ett komplement till den reviderade utgåvan av boken 
Vad innebär autism? Kunskap sprids i olika former och 
här har förbundet arbetat med filmer som komplement 
till webb, böcker och annan skriftlig information. Under 
2021 har sex nya kortfilmer tagits fram, bland annat en 
film om autism och sinnesintryck. Genom förbundets 
dotter bolag Utbildningscenter Autism och förbundets 
 personal har  föreläsningar och föredrag hållits vid drygt 
30 tillfällen och nått närmare 4 000 personer.

Förbundet driver två projekt, det ena tillsammans med 
Min Stora Dag och det andra med MyRight och AutismCare 

Nepal Society. Dessutom samverkade förbundet i 17 andra 
projekt inom ramen för samtliga fokusområden. 

En viktig del av förbundets verksamhet är att påverka 
beslutsfattare för att åstadkomma förbättringar för 
 personer med autism och deras närstående. Under 2021 
har  förbundet svarat på 14 remisser, skickat tolv  skrivelser, 
suttit med i 26 olika permanenta samråd och drivit för-
bundets frågor i sex tillfälliga expert- och  referensgrupper. 
Vi har medverkat i media vid 22 tillfällen, och skrivit sju 
debattartiklar varav en med skoltema ”Med rätt stöd  klarar 
fler barn med autism skolan” som publicerades i Dagens 
Samhälle. Det gick även ut regionanpassade versioner 
av debattartikeln och den publicerades i 54 olika lokal-
tidningar. Totalt blev räckvidden 1 290 594 läsare. Under 
2021 har förbundet ett fortsatt ökat genomslag i sociala 
medier. Facebook är förbundets starkaste kanal även om 
Instagram står för den största ökningen. Med en ny webb-
plats har förbundet också satsat på att utveckla kunskaps-
stödet till medlemmar och distrikt.

För att skapa trovärdighet och resultat krävs god  kunskap 
om hur medlemmarnas vardag ser ut. Genom Novus 
genomfördes i november 2020 en medlemsenkät om stöd-
insatser. Totalt svarade 2 297 medlemmar på enkäten. 
Resultatet från enkäten har använts i remissvar, debatt-
artiklar och övrigt påverkansarbete under 2021. I novem-
ber 2021 genomfördes en medlemsenkät om omvårdnads-
bidraget. Totalt svarade 962 medlemmar på enkäten. 
Resultatet kommer att användas i påverkansarbetet 
under 2022.

Autism- och Aspergerförbundet är en av 46 medlems-
organisationer i Funktionsrätt Sverige. Genom Funktions-
rätt Sverige arbetar förbundet med funktionshinderfrågor 
generellt samt bidrar med de perspektiv som rör  förbundets 
medlemsgrupper. Förbundet samarbetar även med andra 
medlemsorganisationer inom Funktionsrätt  Sverige 
i gemensamma frågor. Förbundet samarbetar även med 
 relevanta professionsförbund.

För att stärka organisationen har förbundskansliet arrang-
erat tolv interna kunskapsseminarier för distrikten. Bland 
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annat har möjlighet givits till styrelseutbildning, fördjup-
ning i digitala verktyg samt tips kring utveckling av det 
lokala påverkansarbetet. Förbundets ombudsgrupper har 
träffats vid sju tillfällen för dialog, erfarenhetsutbyten och 
kunskapspåfyllning.

I förbundets helägda dotterbolag RFA Utbildningscenter 
Autism AB, Utbildningscenter, genomförs utbildningar om 
autism främst för professionellt verksamma inom området, 
men även till närstående och personer med egen funktions-
nedsättning. Utbildningscenter fick under året i uppdrag av 
förbundet bland annat att genomföra kostnadsfria digitala 
föreläsningar riktade till föräldrar samt mor- och farföräldrar.

Förbundet är medlem i den europeiska samarbetsorganisa-
tionen International Association Autism- Europe, IAAE. 

Övrigt
Antalet följare på förbundets officiella gillasida på 
 Facebook, ökade från 31 861 till 35 911.

Förbundets kansli har under året haft många kontakter 
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 samarbete 
med Utbildningscenter Autism har medlemmarna två kväl-
lar i veckan kunnat nå konsulter med autismspecifik kom-
petens. De som ringt har övervägande varit personer med 
egen diagnos som haft frågor och funderingar kring sitt liv 
med autism. Under 2021 genomförde förbundet de sedvan-
liga sommarlägren i Skåne. Aktiviteterna på sommarlägren 
coronaanpassades bland annat genom att ett stort tält, där 
det var lätt att hålla avstånd, hyrdes.

Under 2021 rekryterades ytterligare en förbundsjurist. 
 Syftet med tjänsten är framförallt att ta fram kunskapsstöd 
för distrikt och medlemmar.

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 propositio-
nen. 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 följare, 
räckvidd, vilka grupper som interagerar.

 •  Vi mäter öppnings- och klickfrekvens i vårt medlems-
brev som når alla medlemmar som uppgett e-post. Vi 
har samma nyckeltal för vårt kanslibrev som riktar sig 
till alla förtroendevalda inom organisationen.

 •  Vi mäter generella levnadsvillkor och tillgången till 
stödinsatser för vår målgrupp genom våra tre olika 
enkäter: LSS-enkäten, hälso- och sjukvårdsenkäten och 
skolenkäten. Där fångar vi upp hur våra medlemmar 
upplever att det fungerar inom de olika områdena 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 2021 ökat något 
 jämfört med 2020. Antalet medlemmar var per den sista 
december 2021 18 407 jämfört med sista december 2020 då 
förbundet hade  18 392 medlemmar. Som medlem får man, 
förutom möjligheten att engagera sig i sitt distrikts aktivi-
teter och påverkansarbete, bland annat tillgång till förbun-
dets medlemstidning Tidningen Autism samt möjlighet att 
teckna förmånliga försäkringar via UNIK Försäkring. 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- konton, 
 Facebookinsamlingar samt utdelning från Swedbank 
Humanfond. Förbundet är medlemmar i Giva Sverige, en 
branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompe-
tensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insam-
lingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för 
insamling till goda ändamål. Förbundet följer Giva Sveriges 
kvalitetskod samt upprättar varje år en effektrapport.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel under Eget kapital 
 redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra ändamåls-
bestämda medel. Insamlade medel Estland/Kroatien, 
Boende stödsboken, Lägerverksamhet, Gåva Asperger 
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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 2021 har förbundet utvecklat sin verksamhet med 
en rad digitala aktiviteter både för enskilda medlemmar, 
distriktsrepresentanter och ombudsgrupper. Förbunds-
kansliet har förstärkts med ytterligare en jurist i syfte att 
utveckla kunskapsstöd till medlemmar och distrikt. En 
ny webbplats lanserades under året. Förbundet har haft 
höga ambitioner kring tillgänglighet och kom på fjärde 
plats då Webperf rankade 99 patientorganisationers 
 webbtillgänglighet. En helt ny satsning under 2020 och 
2021 var att beställa ett mer djuplodande arbete och mate-
rial i frågor som förbundet anser extra viktiga.  I början av 
2021 lanserade förbundet rapporten Förlorade år. Rappor-
ten är skriven av journalisterna Jenny Widell och Eva Klint 
Langland på förbundets uppdrag. Rapporten gav en  tydlig 
bekräftelse på många medlemmars erfarenhet kring den 
myndighetskarusell som försvårar för ungdomar och unga 
vuxna med autism. Rapporten har fungerat som underlag 
för förbundets påverkansarbete.

Coronapandemin har under året krävt en omställning av 
verksamheten. På nationell nivå har omställningen fung-
erat förhållandevis väl. På distriktsnivå har omställningen 
varit en större utmaning där förbundskansliet bistått med 
 tekniska lösningar och stöd. Både riks- och repskaps mötet 
och förbundsråd har skett digitalt på grund av corona-
pandemin. Tack vare utdelning av extra coronamedel från 
Svenska postkodlotteriet har förbundet kunnat erbjuda sex 
digitala aktiviteter riktade till alla förbundets medlemmar. 
Utvärderingarna visar att deltagarna i stor utsträckning var 
mycket nöjda.

Väsentliga	händelser	efter	räkenskapsårets	utgång
Inget att notera.

Resultat	och	ställning
Förbundets verksamhetsintäkter, som under räkenskaps-
året uppgick till 16 604 (15 639) tkr, utgörs främst av olika 
former av gåvor och bidrag samt intäkter från medlems-
avgifter och försäljning av informationsmaterial.  Förbundets 
egna kapital uppgick per den 31 december 2021 till 8 509 
(9 391) tkr, varav 2 773 (2 786) tkr utgörs av ändamåls-

bestämda medel och 5 736 (6 605) tkr utgörs av  balanserat 
kapital. Årets underskott -882 (1 187) tkr, föreslås 
 disponeras enligt styrelsens förslag.

Nedanstående tabell visar bland annat resultat och ställning 
över en femårsperiod.

2021 2020 2019 2018 2017

Summa verksam-
hetsintäkter

16 604 15 639 16 970 11 384 11 958

Resultat före 
 dispositioner

-882 1 187 2 562 50 763

Resultat efter 
 dispositioner

991 1 200 782 48 734

Eget kapital 8 509 9 391 8 204 5 641 5 591

Tillgångar 13 364 14 352 12 700 10 740 10 456

Soliditet 64 %  65 % 64 % 53 % 53 %

Antal årsanställda 
på kansliet

12 9 7 8 8

Antal medlemmar 18 407 18 392 18 784 18 311 17 281

Placeringspolicy
Förbundet har antagit en policy för förvaltning av de 
 placeringsbara medlen. Huvuddelen av placeringarna ska 
ha ett mycket lågt risktagande. Maximalt 15 procent kan 
placeras i aktier. Placeringarna ska göras med högt ställda 
etiska krav. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument 
skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s 
förklaring om Mänskliga Rättigheter eller ILO:s åtta kärn-
konventioner, där stor hänsyn tas bland annat till arbets-
villkor 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 place-
rade på löpande räntekonton i olika banker. En mindre 
del är placerad i aktier. 

Hållbarhetsupplysningar
Autism- och Aspergerförbundet har inte antagit någon for-
mell hållbarhetspolicy. När det gäller miljömässigt ansvars-
tagande strävar förbundet efter att värna om miljön genom 
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att i den egna verksamheten ha som mål att begränsa nega-
tiv 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 förbundets 
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 kollektivtrafik.

Förbundet är medlemmar i FREMIA och följer avtalet för 
ideella organisationer mellan FREMIA och Unionen samt 
Akademikerförbunden.

De anställda på förbundets kansli har möjlighet att erhålla 
friskvårdsbidrag om 3 000 kr per år och har  förmånen av 
en friskvårdstimme per vecka. Under året har  förbundet 
följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande 
pande min vilket bland annat inneburit hemarbete och 
 restriktioner på arbetsplatsen. De anställdas säkerhet och 
hälsa har stått i fokus och arbetsmiljöarbetet har präglats 
av att hitta fungerande metoder och uppföljning av perso-
nalens välbefinnande, bland annat har extra friskvårdstid 
erbjudits och digitala fikastunder.

Under 2021 har alla som arbetar på kansliet deltagit i en  
utbildning i hur man hanterar svåra samtal eftersom kansli-
personalen turas om att svara i förbundets växeltelefon. 
Utbildningen hölls av Sverigehälsan. De totala kostnaderna 
för utbildning för kanslipersonalen 2021 var 141 (29) tkr. 

Förväntad	framtida	utveckling
Förbundets uppdrag är fortsatt att arbeta för  förbättrade 
 levnadsvillkor för personer med autism. För att nå målet 
delas arbetet upp i tre huvuddelar, sprida kunskap om 
autism, påverka beslutsfattare och skapa  mötesplatser. 
LSS, skola, hälso- och sjukvård, socialförsäkringen 
samt arbete och  sysselsättning är frågor som är  viktiga 
för  förbundets medlemmar. Den pågående samhälls-
utvecklingen bidrar i många delar till negativa effekter 
för medlemmarna. Här har förbundet en stor  utmaning 
med att påvisa och förändra denna utveckling. Genom 
en god dialog med distrikt och medlemmar får  förbundet 
 kunskap om hur villkoren ser ut och därmed underlag 
för ett effektivt påverkansarbete. Förbundet ska utveckla 
 arbetet med ombudsgrupperna för att rusta  förbundets 
distriktsföreningar för att på regional och kommunal 

nivå arbeta med påverkansarbete och stöd för de enskilda 
 medlemmarna. Under 2021 arbetade förbundet fram en 
digital kommunikationsstrategi i syfte att nå ut med rätt 
budskap i rätt kanal. Under 2022 hoppas vi på att fortsätta 
vår framgångsrika kommunikation i såväl traditionella som 
sociala medier, vårt konstruktiva arbete med att sprida 
 kunskap och öka möjligheten till engagemang i förbundet. 

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 sju gånger och AU har haft tio 
 sammanträden. Närvaron på styrelsemöten har varit god.

Ordföranden arvoderas med ett månadsarvode mot-
svarande 6,3 x inkomstbasbeloppet delat med 12,2; med 
 tillägg för semesterersättning. Övriga i styrelsen får ett 
 dagsarvode motsvarande 1,5 % av inkomstbasbeloppet 
 alternativt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Valberedningen består av fyra personer som har en  liknande 
sammansättning som styrelsen.

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

Förbundet har ett kansli där 12 (13) 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  förbundets 
webbutik butik.autism.se. För mer information om förbun-
dets verksamhet, se verksamhetsberättelsen samt webb-
platsen, www.autism.se.

Koncernförhållanden
Autism- och Aspergerförbundet äger 100 procent 
av aktierna i Utbildningscenter Autism AB, org.nr. 
 556558-5444. Enligt Svensk Insamlingskontrolls före-
skrifter och Giva Sveriges Styrande riktlinjer behöver 
 förbundet inte upprätta någon koncernredovisning. 

http://butik.autism.se
https://www.autism.se/
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I nr 4 av Tidningen Autism kunde vi läsa om Anna PG som under året  
också medverkat i en kortfilm om autism och sinnesintryck.
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RESULTATRÄKNING (TKR)
(funktionsindelad)

Not 2021 2020

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 1 735 1 689
Gåvor 3 6 217 6 903
Bidrag 3 7 435 6 486
Nettoomsättning 1 204 543
Övriga intäkter 13 18

Summa	verksamhetsintäkter 16	604 15	639

Verksamhetskostnader 4, 5
Ändamålskostnader -13 698 -10 282
Insamlingskostnader -58 -168
Administrationskostnader -3 745 -4 108

Summa	verksamhetskostnader -17	501 -14	558

Verksamhetsresultat -897 1	081

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 15 106

Resultat	efter	finansiella	poster -882 1	187
Årets resultat -882 1 187
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BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella	anläggningstillgångar
Inventarier och datorer 6 143 165
Summa	materiella
anläggningstillgångar 143 165

Finansiella	anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 7 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 500 500
Andra långfristiga fordringar 9 235 212
Summa	finansiella	
anläggningstillgångar 835 812

Summa anläggningstillgångar 978 977

Omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar
Kundfordringar 132 316
Fordringar hos dotterbolag 69 65
Aktuell skattefordran 245 155
Övriga fordringar 8 7
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10 716 639
Summa	fordringar 1	170 1	182

Kortfristiga	placeringar 4	904 4	918

Kassa	och	bank 6	312 7	275

Summa omsättningstillgångar 12 386 13 375

SUMMA TILLGÅNGAR 13 364 14 352
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BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 11 2 773 2 786

Balanserat resultat 6 618 5 418
Årets resultat -882 1 187
Totalt eget kapital 8 509 9 391

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och  
liknande  förpliktelser 12 297 263
Summa avsättningar 297 263

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 514 481
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 13 495 310
Övriga kortfristiga skulder 463 493
Skuld Stiftelsen Autism 91 1
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 14 2 995 3 413
Summa kortfristiga skulder 4 558 4 698

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 364 14 352
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Ändamåls-
bestämda medel

Balanserat 
kapital

Totalt  
eget kapital

Ingående balans 2021-01-01 2 786 6 605 9 391

Disposition av föregående års resultat -13 13
Årets resultat -882 -882
Ändamålsbestämt av givaren 4 -4
Ändamålsbestämt av styrelsen
Ändamålsbestämt av årsstämman
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år -1 878 1 878
Utgående balans 2021-12-31 899 7 610 8 509
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NOTER  (TKR)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Förbundets redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) 
och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

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 medlem-
skap i Autism- och Aspergerförbundet. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsre-
dovisas över den tidsperiod som avses. Den del av med-
lemsavgiften 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 som har ett värde utan att ge tillbaka mot-
svarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången erhålls därför att Autism- och Asperger-
förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och om Autism- och Aspergerförbundet 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 
tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan för-
brukas direkt eller inte. Gåvor som Autism- och 
Asperger förbundet avser stadigvarande bruka i verk-
samheten  redo visas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor redovisas som omsättnings tillgångar. 
Gåvor värderas som huvud regel till verkligt värde. 
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 redo-
visas som skuld till dess att villkoren för att erhålla 
bidraget har  uppfyllts. Bidrag som erhållits för att 
täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång 
minskar anskaffningsvärdet.

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 
 försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas nor-
malt 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 
 administrationskostnader görs enligt en fördel-
ningsmall som utvärderas årligen och räknas om 
vid behov. 
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hän-
föras 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  leasingavtal 
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, 
 sociala 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  försäkringsföretag, 
och har ingen förpliktelse att betala ytterligare  avgifter. 
Förbundets resultat  belastas för kostnader i takt med att 
för månerna  intjänas vilket normalt sammanfaller med 
 tidpunkten för när premier erläggs.

Förmånsbestämda planer
För förmånsbestämda pensionsförpliktelser har för-
bundet en förpliktelse att lämna överenskomna ersätt-
ningar 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). Investerings-
risk  föreligger även om tillgångarna är överförda till 
ett annat företag.

Förbundets förmånsbestämda planer är sådana att en 

pensionspremie betalas, varför förbundet tillämpar 
 för enklingsreglerna 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 
 anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar enligt plan. Aktivering 
av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre 
belopp än ett halvt basbelopp, vilket 2021 var 23,8 tkr.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjande period. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier 5 år
Datorer  3 år

Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring eller 
utrangering.

Tillgångar och skulder
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 lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen.

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 
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finansiella tillgångar som inte är räntebärande till 
 anskaffningsvärde.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå 
i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en 
post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive 
vid nedskrivningsprövning.

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån kor-
rigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt 
effektivräntemetoden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i Eget kapital redo visas 
ännu inte förbrukade gåvor till ett specifikt ändamål och 
andra ändamålsbestämda medel. Se även rapporten över 
eget kapital.

Avsättningar
En avsättning redovisas när Autism- och Asperger-
förbundet har ett legalt eller informellt åtagande som en 
följd av  inträffade händelser och där Autism- och Asperger-
förbundet förväntar sig att en utbetalning kommer att 
 krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
 uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas 
årligen till nuvärdesberäkning av 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 Asperger-

förbundet har en möjlig förpliktelse som till följd av 
 inträffade  händelser och vars förekomst endast  kommer 
att  bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt  ligger inom Autism- och Aspergerförbun-
dets  kontroll, inträffar eller uteblir, eller om Autism- och 
Asperger förbundet har en befintlig förpliktelse till följd 
av  inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld 
eller  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att  krävas för att reglera förpliktelsen 
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.

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 2021 2020
Insamlade medel
 Allmänheten 6 203 6 863
 Företag 14 29
 Andra organisationer - 11
Summa gåvor 6 217 6 903

Bidrag som redovisats som intäkt 2021 2020
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
 Externa stiftelser och fonder 732 190
 Summa insamlade medel 
     (privaträttsliga bidrag) 732 190

Offentliga bidrag
 Myndigheter 5 805 5 620
 Allmänna Arvsfonden 40 40
 Folkhälsomyndigheten 575 327
 Arbetsförmedlingen 283 309
Summa offentliga bidrag 6 703 6 296
Summa bidrag 7 435 6 486

Totala insamlade medel består av följande 2021 2020
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 6 217 6 903
Bidrag som redovisats som intäkt 7 435 6 486
Summa insamlade medel 13 652 13 389
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Årets riks- och repskapsmöte blev uppdelat på flera  
digitala aktiviteter med många deltagare.
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Not	4	Medelantalet	anställda,	personalkostnader	och	
	arvoden	till	styrelsen	 	
   2021 2020
Medelantalet anställda 11 9
 Kvinnor 9 7
 Män 2 2
 Annat alternativ - -

Könsfördelning bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare 
 2021 2020
Styrelseledamöter 9 9
 Kvinnor 6 6
 Män 3 3
 Annat alternativ - -
 Förbundssekreterare 1 (kvinna) 1 (kvinna)

Löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader
 2021 2020
Löner och andra ersättningar
 Styrelse och förbundssekreterare  1 352 1 269
 Övriga anställda 4 815 3 852
Totala löner och ersättningar 6 167 5 121

Sociala kostnader 2 427 1 951
(varav pensionskostnader och löneskatt) (637) (546)

Av pensionskostnaderna avser 351 (408) tkr förbunds-
sekreteraren och 0 (3) tkr förbundets ordförande.

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är 
 fortsatt ekonomiskt stark, vilket har skapat överskott i verk-
samheten. Såväl under 2021 som 2020 gav Folksam Liv 
 därför sina kunder rabatt på premien för sjuk- och premie-
befrielseförsäkring inom KTP 2. Denna premierabatt 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 prisbasbelopp  23 800 (23 650) kr per person var 
92 (88) tkr under räkenskapsåret 2021.

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 avgångsvederlag 
för förbundssekreteraren.

Not	5	Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler men även en 
frankeringsmaskin. Kostnadsförda leasingavgifter uppgick 
under 2021 till 710 (688) tkr.

Framtida leasingavgifter förfaller  
enligt följande: 2021 2020
Inom 1 år 14 470
1-5 år 1 911 73
Senare än 5 år 0 0
Summa 1 925 543

Nuvarande avtal om lokalhyra löper till och med 
 2024-09-30. 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  RESULTATRÄKNINGEN (TKR)

Not	6	Materiella	anläggningstillgångar
Inventarier och datorer 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 520 434
 Försäljning och utrangeringar - -67
 Inköp 97 153
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 617	 520

Ingående avskrivningar -355 -313
 Försäljning och utrangeringar - 67
 Årets avskrivningar -119 -109
Utgående ackumulerade avskrivningar -474 -355
Utgående	redovisat	värde	 143	 165

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

Deras styrelse har sitt säte i Stockholm. 
Årets resultat i dotterbolaget uppgår till -300 (-324) tkr 

och det egna kapitalet uppgår till 2 784 (3 084) tkr.
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Specifikation av förbundets aktier  
i dotterbolag 2021 2020
 Antal Andel i Redovisat Redovisat
 andelar procent värde  värde
   (tkr) (tkr)
RFA Utbildnings- 
center Autism,  
556558-5444,  
Stockholm 1 000 100 100 100

Not	8	Andra	långfristiga	värdepappersinnehav
 

 
 2021-12-31  2021-12-31 2020-12-31  2020-12-31

KPA Etisk Aktiefond 500 1 703 500 1 274
Totalt 500 1 703 500 1 274

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 
 löneskatt på beloppet.

Not	10	Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter
 2021 2020
Förutbetalda hyror 174 170
Förutbetalda försäkringar 96 -
Upplupen intäkt Swedbank Humanfond 297 225
Övriga poster 149 244
Summa 716 639

Not	11	Ändamålsbestämda	medel
 2021 2020
Bestämt av givaren
 Christins minne 0 0
 En framtid för barn med autism 57 57
 Lägerverksamhet 129 129
 Insamlade medel Estland/Kroatien 19 19

 Boendestödsboken 61 58
 Nepal 35 34
 Gåva Asperger 20 20
Summa	bestämt	av	givare	 321	 317
Bestämt av styrelsen
 Reservation Asperger 41 41
 Informationsmaterial 307 307
 Utveckling 218 251
 Kommunikation och kunskapsspridning 876 1 124
 Intressepolitiskt arbete 214 235
 Föreningsutveckling 133 511
 Organisation 123 -
 Extra Coronastöd 540 -
Summa	bestämt	av	styrelsen	 2	452	 2	469
Summa 2 773 2 786

Not	12	Avsättningar	för	pensioner	och		
liknande	förpliktelser
 2021 2020
Skuld pensionsförsäkringar 237 212
Skuld särskild löneskatt pensionsförsäkringar 60 51
Summa 297 263

Posten består av direktpension i form av kapitalförsäkringar 
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 sommar-
läger 2022 samt ej utnyttjade bidrag från  Folkhälsomyndigeten 
och bidrag från  Socialstyrelsen för organisationer som stödjer 
dem som vårdar och  hjälper någon närstående.

Not	14	Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter
 2021 2020
Förutbetalda medlemsavgifter 1 647 1 935
Upplupna semesterlöner, övertid inkl
sociala avgifter 859 674
Upplupna sociala avgifter 130 177
Övriga poster 359 627
Summa 2 995 3 413

Marknadsvärde

Marknadsvärde

Bokfört värde

Bokfört värde
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Rapport	om	årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Autism- 
och Aspergerförbundet för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultat räkningen 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 Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkes-
etiska 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 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 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 kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

 •  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter 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, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion 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  redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 •  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid  upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att  fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på  upplysningarna 

Revisionsberättelse
TILL  FÖRENINGSSTÄMMAN I  AUTISM- OCH ASPERGER FÖRBUNDET
Org.nr.	802008-1348
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i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fram-
tida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

 •  utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna 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 där-
med enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens 
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 Asperger-
förbundet för år 2021. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i  Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i  avsnittet 
” Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
 föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som regist-
rerat 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 revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god  revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
 försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade 
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Stockholm den 25 mars 2022 
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 2021:

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 funk-
tionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, Malmö 
Universitet. Syftet med projektet är att identifiera och förstå 
etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsätt-
ningarna för egenföretagande hos personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Projektet 
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 uppmärk-
samma människorättskränkningar inom ramen för svensk 
tvångsvård. Under 2021 har förbundet bland annat bidragit 
till texter om autism till organisationens digitala plattform 
Processtöd som vänder sig till advokater. 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 rättspsykia-
trisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På 
så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning 
vilket leder till en större framtidstro. Projektet pågår till och 
med 2023. 

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 8.

KOGNITIV  TILLGÄNGLIGHET 
Projektet DigiKog, Begripsam. Projektet tar fram kognitivt 
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 funktionsnedsättningar 
ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i var-
dagen. 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 
 upplevelser vid autismspektrumtillstånd, Umeå  universitet.  
Projektet har två relaterade mål: 1) att undersöka hur vuxna 
med autismspektrumtillstånd förmedlar sina sensoriska 
upplevelser, 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 trafikforsknings-
institut (VTI). Syftar till att undersöka hur personer 
med bland annat autism och ADHD använder kollektiv-
trafiken och vilka  hinder de upplever. Projektet pågår 
till och med 2022.

Projektet KomBo – kommunikationsstöd till personer 
med kommunikativa svårigheter, DART – kommunika-
tions- och dataresurscenter för personer med funktions-
nedsättning (Sahlgrenska universitetssjukhuset). Syftar 
till att säkerställa att personer med autism och intellek-
tuell funktions nedsättning (IF) som har insats enligt 
LSS får sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda. 
Projektet kommer bland annat ta fram utbildnings-
material, undervisnings filmer och en handledar-
utbildning.  Projektet startade  hösten 2021 och pågår 
till och med 2024.
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KULTUR OCH FRITID 
Hela Spektrat – läs mer om projektet som förbundet  driver 
tillsammans med Min Stora Dag på sida 7 i verksamhets-
berättelsen.

ÖVRIGT
Projektet Gott liv som äldre, FUB Västmanland.  Projektet 
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).  Projektet 
ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god 
man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha 
 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, Philadelphia, USA. Målet är att 
utarbeta riktlinjer för hur rättsväsendet kan bli bättre på att 
bemöta och behandla personer med autism såväl i rollen 

som brottsoffer som tilltalade och dömda. Projektet pågick 
till och med 2021. 

Projektet Rätt från början, Funktionsrätt Sverige.  Projektet 
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 Universell utform-
ning samt bidra till skapandet av inkluderande miljöer, 
tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, 
bostadssektorn och arbetsmarknaden. Projektet pågick till 
och med 2021.

Projektet Techformance, förvaltningen för kulturutveckling, 
Västra Götalandsregionen. Projektet arbetar med att ta fram 
konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder 
som scenkonstbranschen enkelt ska kunna använda sig av 
för att skapa delaktighet, 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 kogni-
tiva svårigheter. Projektet pågår till och med 2024.
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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 
 sammanhang. Vi arbetar därför för att sitta i samråd hos 
myndigheter och organisationer som kommer i  kontakt 
med våra medlemmar. Flera av platserna i samråden 
går  igenom Funktionsrätt Sverige. Syftet är att förbättra 
levnads villkoren för personer med autism.

ARBETSMARKNAD
 •  Arbetsförmedlingens samråd
 •  Arbetsförmedlingens råd för arbetslivsinriktad 

 rehabilitering
 •  Arbetsmiljöverkets samråd 

FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
 •  Myndigheten för delaktighets samråd 

 •  Ordförandemöten och kanslichefsmöten inom 
 Funktionsrätt Sverige 

 •  Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinder-
frågor ”Funktionshindersnämnden”

 •  Regeringens funktionshinderdelegation

HÄLSA OCH SJUKVÅRD,  LSS  OCH SOCIALTJÄNST
 •  Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)  

dialog forum
 •  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys patient- 

och brukarråd
 •  Socialstyrelsen med anledning av covid-19
 •  Statens institutionsstyrelse (SiS) brukarråd
 •  Försäkringskassans funktionshindernämnd
 •  Göteborgs universitet centrum för person-

centrerad vård



Bilaga 3: Förbundets påverkansarbete
Nedan kan du läsa vilka intressepolitiska aktiviteter förbun-
det genomfört för att påverka beslutsfattare under år 2021.

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

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

73-punktsprogram för nödvändiga arbetsmarknads-
reformer
Autism- och Aspergerförbundet medverkade  tillsammans 
med medlemsorganisationer i Funktionsrätt  Sverige 
till att ta fram ett 73-punktsprogram för  nödvändiga 
arbetsmarknads reformer som överlämnades till 
 arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Möten och samverkan
Autism- och Aspergerförbundet har under året  deltagit 
i samtal med Arbetsförmedlingen med anledning av 
 myndighetens omställning, haft möte med Samhall för att 
delge förbundets medlemmars perspektiv och i dialog-
seminarium med PSFunk, möten där de tre public service-

bolagen träffar funktionsrättsrörelsen två gånger om året, 
kring inkluderande rekrytering och arbetsplats.

HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Remissvar
 •  Förbundet har lämnat remissvar rörande Social-

styrelsens Konsekvensutredning – ”Förslag till 
 ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk 
vård” (SOSFS 2008:18).

 •  Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och 
i samverkan (SOU 2021:59).

 •  Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga (SOU 202134).

Referensgrupper
 •  Förbundet har samverkat med Socialstyrelsens pilot-

projekt som handlar om integrerad vård för unga 
som vårdas på Statens Institutionsstyrelses särskilda 
ungdoms hem som riktar sig särskilt mot barn och unga 
med autism. Projektet pågår fram till 2024.

 •  Deltagit i referensgruppen för översyn av Social-
styrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård 
(SOSFS 2008:18)

 •  Förbundet har deltagit i referensgrupp i utredningen 
om sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Möten och samverkan
 •  Tillgänglighetsdelegationens referensgrupp för patient- 

och närståendeorganisationer.
 •  Samråd med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
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LAG OCH RÄTT
 •  Domstolsverkets samråd
 •  Diskrimineringsombudsmannens dialogmöten
 •  Polisens samråd med funktionshinderorganisationer 
 •  Rikspolisstyrelsens och brottsoffermyndighetens  samråd

SKOLA
 •  Skolinspektionens samverkansråd 
 •  Skolmyndighetsgemensamt samråd
  •  Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella 

 intresseråd 

 •  Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala 
 intresseråd, norra regionen  

ÖVRIGT
 •  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB)  dialogmöten med funktionshinder-
organisationerna 

 •  Kulturrådet (genom Funktionsrätt Sverige)
 •  Post- och telestyrelsens samråd 
 •  Sveriges arbetsterapeuters samråd
 •  Altingets vårdpolitiska nätverk 



gällande deras uppdrag kring bristande tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården.

 •  Lämnat underlag till Folkhälsomyndigheten rörande 
kommande nationell strategi för psykisk hälsa och 
 suicidprevention 

 •  Förbundet har medverkat i dialogforum inom Tand-
vård- och läkemedelsförmånsverket.

 •  Förbundet har deltagit i Socialstyrelsens regelbundna 
möten med funktionshinderorganisationer med anled-
ning av covid-19. Lägesrapporter samt informations-
utbyte. 

 •  Förbundet har deltagit i en hearing inom ramen för 
regeringens Coronakommission. Bland annat har 
patienters och brukares upplevelser av vården och 
omsorgen under pandemin berörts.

 •  Förbundet har intervjuats av Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys kring vaccinering.

Covid-19
 •  Debattartikel ”Stödet till personer med autism har 

kraftigt försämrats under pandemin” publicerades 
i Altinget.

LSS –  LAGEN OM STÖD OCH SERVICE  TILL  VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE 
Debattartikel
”Utredningen ger inga svar på hur LSS ska stärkas”, 
 publicerad i Altinget blev en av 2021 års mest lästa debatt-
artiklar i Altinget. 

Remissvar
 •  Remissvar avlämnades till utredningen ”Utbetalning av 

ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd”
 •  Likaså lämnades remissvar till utredningarna ”Boende 

på (o)lika villkor (SOU 2021:14) samt
 •  ”Stärkt rätt till personlig assistans, ökad rättssäkerhet 

för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjuk-
vårdande insatser” (SOU 2021:37).

Expertgrupp
Förbundet har deltagit i utredningen om  merkostnader 
i bostad med särskild service enligt LSS. Utredningen 
 presenterade sina förslag under 2021. 

Skrivelser
 •  Förbundet har tillsammans med FUB tillskrivit digi-

taliseringsminister Anders Ygeman och socialminis-
ter Lena Hallengren angående det digitala utanförskap 
som många personer med funktionsnedsättning (vilka 
omfattas av LSS) upplever.

Möten och samverkan
 •  Möte med Generaldirektören med flera från 

 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning 
av övergrepp och kränkningar på gruppbostäder. 

 •  Samtal med Vård- och omsorgscollege om kompetens 
inom LSS 

SKOLA OCH UTBILDNING
Debattartiklar
 •  ”Med rätt stöd klarar fler barn med autism skolan” 

publicerades i Dagens Samhälle. En länsversion publi-
cerades i 54 lokaltidningar. Totalt blev räckvidden 
1 290 594 läsare.

 •  ”Så kan pedagoger hjälpa flickor med autism ännu 
bättre.” Debattartikeln skickades till lokaltidningar 
i Sveriges samtliga län och publicerades i 42 tidningar. 
Totalt blev räckvidden 216 791 läsare.

 •  ”Dags att alla barn får välja skola” publicerades 
i Altinget.

 •  ”Skrota systemet med tilläggsbelopp” publicerades 
i Svenska Dagbladet.

Referensgrupp
 •  Deltagit i referensgruppen för den statliga utredningen 

om ett statligt huvudmannaskap för skolan (U 2020:07).

Remissvar
 •  Lämnat yttrande till Läromedelsutredningen – böcker-

nas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 
2021:70).

 •  Lämnat remissvar till Skolverket avseende “Förslag till 
allmänna råd med kommentarer om arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.

 •  Lämnat remissvar till utredningen: Bättre möjligheter 
för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11).

 •  Lämnat remissvar Effektivare tillsyn över diskrimine-
ringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade 
området (SOU 2020:79).

Skrivelse
 •  Förbundet har tillsammans med  Riksförbundet 

 Attention skickat en skrivelse till Utbildnings-
departementet och Socialdepartementet om behovet 
av nationell statistik.

Möten och samverkan
 •  Förbundet har medverkat i Skolinspektionens 

Barn- och elevombuds dialogmöte med intresse-
organisationer.    

 •  Förbundet har haft möte med Samtrans, utförare av 
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skolskjuts, och lyft behovet av kvalitet i skolskjuts-
verksamheten och särskilt kompetens kring autism.

 •  Förbundet har haft löpande diskussioner med 
 ledamöter i utbildningsutskottet kring frågan om 
 tilläggsbeloppet.

 •  Möte med Diskrimineringsombudsmannen, DO, kring 
förbundets skolenkät och skolfrågor som rör barn/
elever med autism.  

SOCIALFÖRSÄKRING
Remissvar
 •  Förbundet har lämnat remissvar till utredningarna 

”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet” (SOU 2021:69).

 •  ”Förstärkt skattereduktion för personer med sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning” (Fi2021/02871/S1). 

Skrivelser
Förbundet har skickat en skrivelse till Social departementet 
med uppmaningen att tillse att föräldrar till barn med 
f unktionsnedsättning får ersättning för det merarbete 
de utför. Detta med anledning av Inspektionen för social-
försäkringens (ISF) förstudie i frågan. Denna visade 
bland annat att det kan bli svårare att komma upp till 
de högre ersättningsnivåerna inom  omvårdnadsbidraget, 
 jämfört med förutsättningarna inom ramen för det 
 tidigare vårdbidraget.

Skriftliga underlag
Förbundet har lämnat skriftliga underlag till:
 •  VAB-utredningen angående behovet av tillfällig för-

äldrapenning för barn med kronisk sjukdom eller 
 funktionsnedsättning. 

 •  Försäkringskassan för att förtydliga samt förenkla 
 informationen på hemsidan om merkostnadsersättning.

 •  Transportstyrelsen inför översynen av föreskrifter om 
prov inom taxi. ”Rätt krav på framtidens taxiförare 
& företagare”.

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

i VAB-utredningen gällande frågor om VAB och 
 problematisk skolfrånvaro med mera. 

 •  Förbundet har deltagit på dialogmöten inför Trans-
portstyrelsens översyn (”Rätt krav på framtidens taxi-
förare & företagare”) av föreskrifter om prov inom taxi-
näringen.

 •  Riksrevisionen genomför en granskning av Polismyn-
dighetens arbete med att lämna information till brotts-
utsatta. Förbundet har lämnat ett autismspecifikt 

 perspektiv på hur information kan lämnas till personer 
som har varit utsatta för brott.

 •  Enskilt möte med Försäkringskassan om merkostnads-
ersättning.

 •  Möte med socialministern gällande budgetsatsningar 
inom funktionshinderområdet.

ÖVRIGT
Remissvar
 •  ”Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag” (SOU 

2020:47).
 •  ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för 
 taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig 
trafik”.

Debattartiklar
 •  ”Den digitala diskrimineringen måste upphöra”, 

 publicerad i Dagens Samhälle.

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

Polismyndighetens arbete med att lämna information 
till brottsutsatta. Frågor som behandlas 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 
 begåvning”

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

Möten och samverkan
 •  Förbundet har under året fortsatt samverkan med 

 polisen. I polisens arbete med att utbilda yrkes-
kategorier som har kontakt med allmänheten har 
utbildningsinsatserna skett i samarbete med funktions-
hinderrörelsen. Förbundet har varit med och tagit fram 
relevant utbildningsmaterial.

 •  Förbundet ingår i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp 
i arbetet med nationella riktlinjer kring autism och 
adhd.

 •  Möte med Statens institut för standarder och Sveriges 
Television om tillgänglighetssymboler i SVT:s digitala 
streamingtjänster.

 •  Förbundet har intervjuats av Post- och telestyrelsen 
inför kommande förändringar av postgången.
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I nr 1 av Tidningen Autism berättade Conny Palmkvist  
om sin glädje över dottern Lova.
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Bellmansgatan 30, 118  47 Stockholm  
tel 08-420 030 50 • info@autism.se 

www.autism.se
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