
DET HÄR ÄR AUTISM- 
OCH ASPERGERFÖRBUNDET





SOM MEDLEM FÅR DU tillgång till kunskapsutbyte, gemenskap 
och möjlighet att lära dig mer om autism. Du kan gå på 
föreläsningar, träffar, konferenser och delta på läger. 
Genom åren har förbundet spelat en stor roll för kunskaps-
utvecklingen i Sverige när det gäller autism och Aspergers 
syndrom. Vi har varit delaktiga i modellprojekt där man prövat 
och utvärderat nya sätt för exempelvis intervention, utredning, 
skola och daglig verksamhet. Många av projekten har sedan 
blivit permanenta. 

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET arbetar för att förbättra 
villkoren för personer med autism. Framför allt arbetar 
förbundet genom att: 
• sprida information och öka förståelsen för autism 
• verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och 

fritid
• skapa kontakter mellan personer med autism, närstående 

och personal
• följa och ge uppslag till forskning inom området
• delta i det internationella arbetet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för 
barn, ungdomar och vuxna med autism.

SOM MEDLEM FÅR DU:

• tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som till exempel              
föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper, läger och mycket mer

• medlemstidningen Ögonblick som utkommer med 4 nummer per år
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SÅ HÄR PÅVERKAR VI
Autism- och Aspergerförbundet arbetar aktivt för att påverka 
politiker, myndigheter och andra organisationer. Det gör vi 
bland annat genom uppvaktningar, personliga kontakter och 
genom att delta i och besvara remisser på olika utredningar. 

Kontakten med media sker genom pressmeddelanden, 
debattartiklar och personliga kontakter. Vi arbetar också med 
lobbyarbete ofta tillsammans med andra organisationer.

SÅ HÄR ARBETAR VI INTERNT
Som medlem är du med i en av förbundets 24 föreningar. 
Föreningen är en egen juridisk person med styrelse, årsmöte 
och en bred verksamhet för medlemmarna. 

Varje år håller Autism- och Aspergerförbundet riks- och 
representantskapsmöte. Där träffas minst två representanter för 
varje distrikt, förbundets styrelse och kansliet för att diskutera 
gemensamma frågor. Varje höst hålls även ett förbundsråd 
där gemensamma frågor diskuteras.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar aktivt för att påverka politiker, 
myndigheter och andra organisationer.

BÖCKER, FILMER OCH HEMSIDA
För att öka kunskapen om autism producerar Autism- och 
Aspergerförbundet böcker, filmer och informationsmaterial. 

På hemsidan www.autism.se finns grundläggande informa-
tion om autism, möjligheter till stöd, berättelser från personer 
med autism och närstående, samt en webbshop där man kan 
beställa böcker, filmer och informationsmaterial. Förbundet 
finns också på Facebook med flera grupper och en gilla-sida.

RIKSKONFERENS
En gång om året arrangerar Autism- och Aspergerförbundet 
en rikskonferens kring ett aktuellt ämne. Rikskonferensen 
riktar sig till medlemmar och personer som är professionellt 
verksamma inom området.

UTBILDNINGSCENTER AUTISM
Utbildningscenter Autism AB är ett av Autism- och Asperger-
förbundet helägt bolag som drivs utan vinstintresse. Utbild-
ningscenter Autism bedriver utbildning och sprider kunskap 
om autism till professionella, närstående och personer med 
egen funktionsnedsättning.
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FÖRUTOM DET ORDINARIE arbetet driver Autism- och Asperger-
förbundet ett antal olika projekt på egen hand eller tillsam-
mans med andra. För aktuell information om pågående och 
nyss avslutade projekt se vår hemsida: www.autism.se/projekt

STIFTELSEN AUTISM
Stiftelsen Autisms ändamål är att främja goda levnadsvillkor 
för personer med autism i alla åldrar. Stiftelsen verkar genom 
att ge bidrag till verksamheter och projekt som främjar 
stiftelsens ändamål. 

INTERNATIONELLA KONTAKTER
Autism- och Aspergerförbundet träffar årligen de övriga nordiska 
förbunden för att diskutera gemensamma frågor. 
Med europeiska och andra organisationer håller vi kontakt fram-
för allt genom att byta medlemstidningar och informationsma-
terial samt delta i konferenser. Autism- och Aspergerförbundet 
är medlem i Autism-Europe.  

Förutom det ordinarie arbetet driver Autism- och Aspergerförbundet ett 
antal olika projekt på egen hand eller tillsammans med andra.

KANSLI
Förbundet har ett kansli med tio fasta tjänster: kanslichef, 
förbundsjurist, ekonomiansvarig, ombudsmän, administratör, 
skribent, fotograf och kommunikatör.

Vill du veta mer? 
Vill du köpa böcker, filmer eller foldrar?

Gå in på www.autism.se
Bli medlem: www.autism.se/bli_medlem
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Autism- och Aspergerförbundet | Bellmansgatan 30 | 118 47 Stockholm
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