
 
 

Verksamhetsplan för 2023-2024 
Vision 
Autism Jönköpings län är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, förening. Vi sprider 
kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. 

 
Styrelsens arbete under 2023-2024 
Medinflytande och information 

Föreningen ska: 

- Representera vid förbudets riksmöte, förbundsråd och andra träffar och 

utbildningar anordnade av förbundet.  

- Ha en representant i Länsrådet för funktionsnedsättningar (under 

förutsättning att vår representant behåller sin plats i rådet). 

- Ha en representant i Funktionsrätt Jönköpings län (under förutsättning att vår 

representant behåller sin plats i styrelsen). 

- Vara med som undertecknande i debattartiklar eller insändare som förbundet 

utformar för lokalpressen, alternativt skicka in eget material till lokalpressen, 

minst en gång om året. 

- Sprida information via facebook och hemsidan, via mejl eller brevutskick. 

 

Habilitering, vård och stöd 

Föreningen ska: 

- Medverka vid inbjudan till föräldrautbildningar på barn- och 

ungdomshabiliteringen respektive barn- och ungdomspsykiatrin. 

- Delta i regionens samråd för psykiatri.  

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

ombud. 

- Utgöra ett stöd för enskilda medlemmar i dessa frågor. 

 

Förskola och skola 

Föreningen ska: 

- Delta i utbildningar och diskussionsforum som förbundet anordnar för 

skolombud. 

- Utgöra ett stöd för enskilda medlemmar i skolfrågor. 

 

 



Vuxenliv 

Föreningen ska: 

- Ha ett autismombud som kan delta i förbudets träffar för autismombud. 

 

Aktiviteter och fritid 

Föreningen ska: 

- Anordna minst två, helst tre aktiviteter per år för medlemmarna och att i 

möjligaste mån täcka kostnaderna för de gemensamma aktiviteterna så att alla 

har möjlighet att delta. 

- Vara värdorganisation vid en föreläsning per år i Studieförbundet. 

Vuxenskolans föreläsningsserie ”Människa i fokus”.  

- Genomföra minst en samtalsgrupp för föräldrar. 

- Sprida andra aktörers aktiviteter genom vår facebooksida och hemsida. 

 

Inom föreningen/organisatoriskt 

Föreningen ska: 

- Öka antalet styrelsemedlemmar/adjungerande. 

- Ha minst en person med egen diagnos i styrelsen. 

- Öka antalet representanter i tillgänglighetsråd i länets kommuner. 


