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Bakgrund    
Attention Nacka-Värmdö är en lokal förening inom Riksförbundet Attention som bildades den 20 

maj 2003. Våra medlemmar är vuxna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom 

adhd/add, autismspektrum/Asperger syndrom, Tourettes syndrom och andra närliggande 

funktionsnedsättningar, anhöriga till personer med dessa funktionsnedsättningar samt andra som 

vill stödja vårt arbete, till exempel yrkesverksamma inom området. Vårt primära syfte är att verka 

för bättre levnadsvillkor för våra medlemmar, och det gör vi genom att sprida information, ordna 

medlemsaktiviteter och arbeta intressepolitiskt.  

Det gångna året 2021    
  

ÅRSMÖTET den 25 mars 2021 valde följande styrelseledamöter:    

Ordinarie ledamöter:   

Birgitta Nordfors   Nacka, omval 1 år, ordförande 1 år   

Lena Henrikson  Nacka, Omval 2 år  

Ann-Louise Brage  

Per Larsson   

Mimmi Forslund   

Sofia Myhrman   

Andres Wiese Maillette  

Nacka, Omval 2 år  

Nacka, Omval 2 år  

Nacka, kvarstår 1 år  

Nacka, kvarstår 1 år  

Nacka, kvarstår 1 år  

    

Suppleanter:  

Pia Eliasson    

Ejvor Ullberg  

  

Nacka, omval 1 år   

Värmdö, nyval 1 år  

  

Revisorer:     

Eva Lena Almér    Nacka, omval 1 år   

Renja Rickett    

  

Valberedning:   

Nacka, omval 1 år, ersättare  

Berndt Almér     Sammankallande   

Vakant  

 
 

Medlemsantal   
Den 31/12 2021 hade vi sammanlagt 356 medlemmar, varav 246 huvudmedlemmar, 108 

familjemedlemmar och 2 stödmedlemmar.    

I Nacka hade vi 213 medlemmar, varav 147 huvudmedlemmar, 65 familjemedlemmar och 1 

stödmedlem. I Värmdö hade vi 124 medlemmar, varav 85 huvudmedlemmar, 38 

familjemedlemmar och 1 stödmedlem.  
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Från övriga kommuner hade vi sammanlagt 19 medlemmar.  

Styrelsearbetet  
På det konstituerande styrelsemötet den 25 mars 2021 valdes Lena Henrikson till vice ordförande,  

Sofia Myhrman till sekreterare, Mimmi Forslund till vice sekreterare och Ann Louise Brage till 

kassör. Till PUL-/GDPR-ansvarig och firmatecknare utsågs Ann-Louise Brage och Birgitta 
Nordfors.    

Under verksamhetsåret 2021 har 9 styrelsemöten hållits.   

Attention Nacka-Värmdös styrelse har under året haft två planeringskonferenser där vi har 

utvärderat och planerat verksamheten. Planeringskonferenserna hölls i vår lokal i Björknäs samt 

på Skepparholmen, Saltsjö-Boo.   

Litteratur, informationsmaterial och broschyrer från Attention Riks webbutik har köpts in. Syftet 

är att bygga upp ett bibliotek med aktuell litteratur som ska ge fördjupad kunskap inom området 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.   

Kontakt och aktiviteter med medlemmar   
På vår infomejl/kontaktmejl har vi tagit emot många mejl från medlemmar under det gångna året. 

Mejlen har främst handlat om skolfrågor och frågor om föreningen och vår verksamhet. Vi har 

även en medlemstelefon dit medlemmarna kan lämna meddelanden så att vi kan ringa upp.  

Vi har införskaffat 2 stycken ”gatupratare” (en sorts ställ) för att synliggöra föreningen, en paviljong 

för att kunna ha uteaktiviteter i alla väder samt grillar och utespel/lekmaterial för att för att ha 

roliga medlemsträffar. 

Drop in  
Under våren hölls digitala drop-in-kvällar via Zoom och under hösten hölls drop-in-kvällarna i våra 

lokaler. I Björknäs, första måndagen i månaden och i Gustavsberg, första onsdagen i månaden. På 

våra träffar har vi utbytt erfarenheter och pratat som sådant vi och våra medlemmar tyckt varit 

viktigt.   

Anhörigträffar  

Vi har haft digitala träffar via Zoom under vårterminen med fokus på att vara anhörig till personer 

med NPF. Under höstterminen hade vi öppna träffar i Gustavsberg som var välbesökta. 

Skolträffar  
Vi har haft digitala Zoomträffar där medlemmar har delat med sig av sina erfarenheter och 

diskuterat frågor kring skolan.  

Familjeaktiviteter   

Grillträffar − Hellasgården 

Vi har haft två lördagar i maj/juni med korvgrillning och lekar vid Hellasgården. Det var många 

som kom och det var väldigt uppskattat av medlemmarna. Vi var bakom tennisbanan. Det var en 

bra plats som låg lagom avskilt. Vi valde att åka till Hellasgården som alternativ till Skansen och 

Tomtits under pandemin. 

 

Julpyssel  

Eftersom restriktionerna hade lättats kunde vi anordna julpyssel som var välbesökt. Många kom 

och pysslade, fikade och pratade. Andra pratade och fikade bara. Vi dukade upp massor av pyssel 

så fick alla välja själva. Medlemmarna gjorde julkort, julhjärtan och tygtryck. Vi bjöd på glögg, kaffe 

och godis. 
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Byggarklubben   

Byggarklubben lades ner under året på grund av att barnen har vuxit ur verksamheten och för att 

det saknas ledare för att fortsätta verksamheten med yngre barn.  

Tacokväll   

Även tacokvällen kunde genomföras tack vare lättade restriktioner. Kvällen var välbesökt, cirka 10 

personer kom och åt tacos och pratade.  

Inbjudningar   

Wemind psykiatri  
Wemind Psykiatri Sthlm Sydost har sedan 1 februari 2018 ansvarat för öppenvårdspsykiatrin i 

sydöstra länet i Stockholm. Andres Wiese Maillette och Anders Malmqvist har deltagit i Weminds 

brukarråd.   

Personligt ombud  
Vi ingår i ledningsgruppen för personliga ombuden i Nacka och Värmdö. Under våren har Andrés 

Wiese Maillette varit representant och under höstterminen har Per Larsson varit vår representant. 

Hälsa och LSS på Värmdö 
Hälsa och LSS, Värmdö kommun, bjöd in oss till en eftermiddag med föreläsningar, underhållning 

och samverkan. Vi fanns på plats med ett infobord.  

Riksförbundet Attention   
Riksförbundet Attentions förbundsstämma hölls digitalt den 22 maj. Pia Eliasson och Per Larsson 

var Attention Nacka Värmdös ombud. 

Birgitta Nordfors Johansson är suppleant i förbundsstyrelsen. 

Den 22 oktober anordnade riksförbundet en föreningskonferens med olika seminarier och 

workshops. Birgitta Nordfors Johansson, Ejvor Ullberg och Per Larsson deltog.  

Riks har startat en föreningssupport med ordförandeträffar för att stötta föreningarna i deras 

arbete. Birgitta har deltagit och ansvarat för att stötta och arbeta med Stockholms och Gotlands 

läns ordförande.  

Attention Stockholms län   
Per Larsson, Attention Nacka-Värmdö, har under 2021 varit vår representant i Attention 

Stockholm läns styrelse.  

Birgitta Nordfors Johansson är vald till ledamot i Attention Stockholms läns valberedning.  

Under året har Attention Stockholms län anordnat samverkansdagar för lokalföreningarna:  

➢ Den 23 januari hade vi en digital samverkansdag med tema Skolan.  

➢ Den 29 maj hade vi en samverkansdag med temat: Hur påverkar pandemin oss? Smarta tips på 

hur vi kan nå medlemmarna trots pandemin. Vi träffades i Attention Stockholms läns lokal på 

Brännkyrkagatan. 

➢ Den 28 november hade vi en samverkansdag där Attention Huddinge-Botkyrka-Salem var 

värd. 

Per Larsson och Birgitta Nordfors Johansson deltog från Attention Nacka Värmdö.  
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Under 2021 återupptogs digitala ordförandeträffar varannan månad för att diskutera samordning 

av verksamheter i de olika föreningarna i Stockholms län. 

Intressepolitiskt arbete    
Vårt uppdrag är att verka för förbättrade levnadsvillkor för personer med NPF, vilket innebär att 

det i princip finns hur mycket som helst att göra både i Nacka och på Värmdö. Kapaciteten är dock 

begränsad eftersom vi är en ideell förening och har svårt att delta på möten som sker på dagtid, 

men vi försöker vara så aktiva vi kan.   

Panelsamtal − Funktionsrätt i Värmdö 
I september 2021 deltog vi i ett panelsamtal anordnat av Vänsterpartiet Värmdö. Medverkade 
gjorde Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades Riksförbund Nacka Värmdö, Anna 
Brandström, Kullsvedsskolans föräldraförening och Svenska Downföreningen, Ulla Hjelm, FUB 
Nacka Värmdö samt Lena Henrikson och Per Larsson, Attention Nacka Värmdö och Funktionsrätt 
Sverige som moderator. Ämnen som togs upp var: hur har pandemin påverkat personer med 
funktionsvariation/funktionsnedsättning?, vilka hinder finns det för personer med funktions-
variation i Värmdö idag?, vad behövs för att öka tillgängligheten i kommunen?, vilka sociala, digitala 
och fysiska anpassningar finns det behov av?, hur har utvecklingen sett ut inom LSS i Värmdö? 
Inför panelsamtalet deltog vi på en medlemsträff på Värmdö för att inhämta synpunkter från våra 
medlemmar. 

Vi är nöjda med vår medverkan och tycker att vi fick mycket sagt.  

Radiointervju − Nacka närradio 
Vi blev kontaktade av Sture Djupenström som ville göra en föreningspresentation med oss. Från 

Attention Nacka Värmdö medverkade Lena Henrikson och Ylva Johnsson. Vi talade om barn med 

NPF och skolan, skolans svårigheter att förstå att NPF är en funktionsnedsättning, problematisk 

skolfrånvaro, bristen på tillgänglighet när man ansöker om ekonomiskt bistånd samt berättade om 

vår verksamhet.  

Möte med Vänsterpartiet Nacka  
Förra året tog Centerpartiet kontakt med oss för möte. Det här verksamhetsåret fick vi inbjudan till 
möte av Vänsterpartiet. Vi träffade deras gruppledare Lisa Rasmussen, Ebbe Lindström, 
förtroendevald i Socialnämnden och Fredrik Holmqvist, förtroendevald kommunfullmäktige. De 
har tidigare lagt motion ”Kartlägg och samordna arbetet med hemmasittare” (2019) och ”NPF-
säkra Nackas skolor” (2020). Motionen och debatten om att NPF-säkra Nackas skolor hittar du 
som är intresserad här: 

https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-10-
18/19_Motion_NPF_s%E4kra_Nackas_skolor 

https://youtu.be/r4xkDaotnBA?t=13561 

Motionen avslogs dock. Vänsterpartier har också bett kultur- och fritidsförvaltningen om att göra 
en inventering för att fastställa vilka av kommunens föreningar och organisationer som är utformade 
för att kunna ta emot och erbjuda stöd till personer med funktionsvariationer och fått till svar: 
”Budgeten för stimulansbidraget har sedan 2019 varit 1 000 000 kr men är för 2021 minskad till 500 
000 kr på grund av minskat utrymme i budget.” 

På mötet med Vänsterpartiet tog vi upp våra synpunkter på bristen på stöd till barn, unga och 

vuxna och vad vi kan bistå med som förening. Vänsterpartiet hade också fått ett förslag från 

Autism- och aspergerförbundet om stöd till elever och utbildning av skolpersonal som de ville ha 

våra synpunkter på i syfte att skapa en ny motion. Vi lyckades dock inte få vårt förslag till motion 

godkänt av styrelsen i tid.  

https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige/2021/2021-10-18/19_Motion_NPF_s%E4kra_Nackas_skolor
https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige/2021/2021-10-18/19_Motion_NPF_s%E4kra_Nackas_skolor
https://youtu.be/r4xkDaotnBA?t=13561
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Insändare i Nacka Värmdö Posten  
Våren 2021 skrev vi en insändare om bristen på tillgänglighet när man ansöker om ekonomiskt 
bistånd som blev publicerad i Nacka Värmdö Posten. Hösten 2021 skrev vi i samband med 
riksförbundets kampanj om skolan en insändare om skolstarten och den oro som föräldrar hyser 
inför den. Den kom tyvärr aldrig med i tidningen. 

Samrådsmöten Nacka kommun  
Vi har inte fått någon kallelse.   

Rådet för funktionshinderfrågor i Värmdö   
Vår representant i rådet har varit Andres Wiese Maillette som ordinarie och Per Larsson som 

suppleant.  

Brukarråd Psykiatri Södra Stockholm  
Deltar i rådet gör Psykiatri Södra Stockholm, Brukarinflytande-samordnare (BISAM) Psykiatri 

Södra Sthlm samt lokala representanter från RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), 

SPES (Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd) Shedo (ätstörningar och 

självskadebeteende), OCD-förbundet Ananke, Livgivarna IFS (schizofreni och liknande psykoser), 

Balans (depression eller bipolär sjukdom), Ångestföreningen, Fountain House Stockholm, RFHL 

(Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling). Ingela al Qawasmi har varit 

Attention Nacka-Värmdös representant.    

Arbetsgrupp – skola  
Förra året bildade vi en arbetsgrupp för skolfrågor och elever med hög skolfrånvaro, eftersom vi 
med stor oro såg hur denna grupp ökar redan vid unga åldrar. Vi har haft som mål att kontakta alla 
skolor i Nacka och Värmdö för att få en bild av antal elever med hög skolfrånvaro. Skolgruppen 
har dock tagit en paus då vi inte haft tillräckligt många engagerade medlemmar.  

Ylva Johnsson var för gruppens räkning på Attention Riks skolsatsningen i september och har 
deltagit på Attention Stockholms läns samverkanskonferens i januari för att kort berätta om hur vi 
i lokalföreningen arbetar med skolfrågor. 

Övrig verksamhet 
Anhörigstöd i Nacka och Värmdö kommun   
Under våren 2021 hade vi ett samarbete med Nacka Kommuns anhörigstöd. Vi har haft 

Zoommöten och kontakt via e-post och telefon. Alla fysiska träffar blev i år inställda på grund av 

pandemin.   

Husgruppen    
Vi har endast haft kontakt via e-post på grund av pandemin.   
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