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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut (2019) hade Attention Sollentuna totalt 281 medlemmar varav 

Huvudmedlemmar: 174 st. 

Familjemedlemmar: 103 st. 

Stödorganisationer: 4 st. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

26 huvudmedlemmar och 17 familjemedlemmar. 

. 

Antal utträdande medlemmar under året: 

44 st. huvudmedlemmar och 23 st. familjemedlemmar och 0 stödorganisationer har utträtt. 

(ovanstående utdrag ur medlemsregistret av medlemsregisteransvarig på 

Riksförbundet kansli). 

 

Medlemsavgift: 

Huvudmedlem – 240 kronor per kalenderår (måste ha fyllt 18 år). 

Familjemedlem – 60 kronor per kalenderår (boende på samma adress). 

Stödorganisationer – 400 kronor per kalenderår. 

 

Lokal: 

Föreningen har haft tillgång till: 

 Sollentuna Kommun, Sollentuna kommun Socialpsykiatris lokal, Ture Träfflokal 

Oppegårdsstråket 10, 191 61 Sollentuna (varje tisdagskväll).  

 Vårt kontor genom Sollentuna kommun som vi delar med fyra andra föreningar, 

Malmvägen 14A 5 tr., 191 60 Sollentuna.  

               

Styrelse (190101): 

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare med medlemsregisteransvar 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Eva Eggeby – kassör tillika firmatecknare 

Veronica Liedberg - ledamot 

Anna Markström - sekreterare  

Lina Martinsson Achi - suppleant  

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Sju styrelsemöten inklusive årsmötet och konstituerande i mars månad. 
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Styrelsearbetet 
Även under 2019 har vi haft en kontinuitet i antalet styrelseledamöter, en stadig mindre 

grupp. Vi har som föregående år arbetat på under våren och sparat lite mer energi under 

hösten.  

 

Under detta vårt sjunde år har vi tappat en del medlemmar på grund av att Attentions 

betalningssystem har lagts om till att bli digitalt, vilket inte alltid passar vår medlemsgrupp.  

 

Vi har inte heller haft ett lika nära samarbete med anhörigkonsulenterna i kommunerna då 

anmälda deltagare till anhöriggrupperna mm har minskat. Det kan i sin tur bero på att det 

numera finns ett större utbud av liknande aktiviteter i länet  

 

Samarbetet vi tidigare hade med Järfälla/Upplands-Bro och Täby med omnejds 

lokalföreningar har även det klingat av då vi alla har haft fullt upp med vårt. 

 

Samverkansdagarna med Attention län, där vi lokalföreningar träffas länsövergripande, har 

fortsatt över tid och har gett kontinuerlig inspiration. Vår egen samverkansdag i Sollentuna är 

skjuten på framtiden då vi vill ha mer tid till att förbereda ett engagerande ämne att samlas 

runt. 

 

Vårt medlemsantal är fortfarande konstant med små variationer.  

 

Vi marknadsför oss fortfarande främst genom vår Facebook-sida, men även genom vår 

hemsida, annonsering i lokaltidningen och medlemsutskick. Vi syns genom våra föreläsningar 

och de olika familjeaktiviteterna vi genomför. Det är viktigt för föreningen att synas och vara 

aktiv för våra medlemmar om vi ska kunna behålla dem och att de ska känna att vi arbetar för 

dem.  

 

Vi har haft våra föreläsningar under året tillsammans med vårt studieförbund, Studieförbundet 

Vuxenskolan. De har gett oss bra hjälp med marknadsföring. 

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

 En ny styrelse valdes. 

 

Föreläsningar och Fokuskvällar 

Vi har genomfört fyra fokuskvällar: 

 – Ett besök på Habiliteringens resurscenters utställnings- och visningsmiljö av 

kommunikativt och kognitivt stöd samt bibliotek.  

– En kväll i ämnet ”Struktur vuxen” på vårt kontor med erfarenhetsutbyte gällande olika 

kognitiva hjälpmedel för struktur och tydlighet.  

– Ytterligare en kväll då vi bjöd in Riksförbundet Attention att presentera projektet 

”Familjelyftet” – ett förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos och 

utveckling av metoder för bra möten med socialtjänsten”. Vid samma tillfälle bjöd vi in 
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Sollentuna kommuns anhörigkonsulent Kajsa Undin och metodstödjare i socialpsykiatrin Lisa 

Gagnerud. 

– Den sista fokuskvällen var en måbrakväll med artist och sing/songwriter, Magnus Karlberg, 

som sjöng till gitarr och samtalade mellan låtarna med ledamot Eva Eggeby om hur det kan 

vara att få en NPF-diagnos som vuxen, att som vuxen ”få en etikett”. 

 

Vi har genomfört två föreläsningar under hösten:  

– En med temat ”Sjukligt samlande”, samlarsyndrom-hoarding disorder-och tvångsmässigt 

samlande som gör att den drabbade har svårt att slänga saker. Enskede-Årsta-Vantörs 

samlarteam i samarbete med Karolinska institutet visade på sin nya metod för att stötta 

brukare med samlarproblematik och Hanna Danmo, som har diagnosen tvångsmässigt 

samlande som kom och berättade om sin problematik och hur hon hanterar den. 

– Den andra föreläsningen handlade om våra rättigheter inom NPF. Vad finns det för 

rättigheter för ditt barn, annan anhörig till person med funktionsvariation eller om du har en 

egen diagnos. Föreläsare var Helena Bjerkelius socionom med mångårig erfarenhet från 

psykiatriområdet. Hon föreläste om socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningens syfte var att göra åhöraren bättre förberedd 

inför kontakten med sin kommun. 

 

Vi har även haft kontakt med en psykolog från Norrköping som föreläser om spelmissbruk 

barn/unga vuxna (inte om pengar) under året, men beslutade att inte fortsätta engagemanget 

då kommunen gjorde en föreläsning med samma person i Sollentuna gymnasieskola Rudbeck 

under våren.  

 

Gruppverksamhet 

Någon ny kontakt har inte tagits gällande föräldraträffar för föräldrar till vuxna barn. 

 

Vi (Kerstin Alm och Jonna Svensson) genomförde i samarbete med Täby lokalförening och 

Danderyds anhörigstöd en närståendedag för mor- och farföräldrar under förra året men 

återupptog inte samarbetet då Danderyds anhörigstöd har fortsatt samarbetet med Kerstin Alm 

i egen regi.  

 

Friluftsfrämjandet har bjudit in till parkour på Sollentuna kommuns bana vid Edsbergs 

sportfält i Sollentuna. Vi hade tänkt att det skulle ha skapats en grupp för dem med NPF då 

det som ordnats nu är en öppen verksamhet för alla unga i Sollentuna och arbetar vidare på 

det. 

 

Familjeaktivitet 

Vi har bjudit in till en familjeaktivitet i backhoppning. Aktiviteten skulle ledas av Katarina 

Tikka, Projektledare Sollentuna Backhopparklubb. 

 

Vi har även bjudit in till en dag på Tom Tits experiment i Södertälje i maj, då alla 

uteaktiviteter är öppna. En aktivitetsdag för alla medlemmar i alla åldrar. 

 

Båda aktiviteterna ovan hade så få deltagare anmälda att de tyvärr fick ställas in.  
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Den genomförda familjebowlingen i Sollentuna bowlinghall samlade däremot många 

deltagare, vilket var kul. 

       

Anhörigkonsulenterna 

Vår lokalförening har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenten i Sollentuna samt  

arbetat med att utöka kontakten med Upplands-Väsby. Vi har varit på ett möte i Sigtuna och 

på visning i Sollentunabiografen av filmen ”Kungen av Atlantis” anordnat av anhörigstödet i 

Sollentuna kommun. 

 

Vi har stått med informationsbord i anslutning till föreläsning i Sollentuna kommunhus 

anordnad av anhörigstödet i Sollentuna (Kajsa Undin) tillsammans med socialpsykiatrin (Lisa 

Gagnerud).  

 

Brukarinflytande i Sollentuna kommun, Grupp ”Allaktivitetshus” och Inflytanderådet 

Ordförande har insyn i allaktivitetshusgruppen och marknadsför dess aktiviteter, men tänker 

att vi som förening ska ha en representant i densamma framöver eftersom hon arbetar nära 

och då inte kan föra föreningens talan eftersom hon ”sitter på två stolar”. 

 

Ordförande gjorde ett snabbt inhopp i Sollentuna Inflytanderåd, men fick tyvärr lämna lika 

fort då hon fått nytt arbete vilket innebar att hon kom att även där ”sitta på två stolar”. 

Föreningen letar därför vidare efter en person med brukarerfarenhet som skulle kunna sitta i 

rådet. 

 

Medverkan i andra styrelser 

Ordförande har under året avslutat sin funktion som suppleant i FunktionsRättVäsbys styrelse 

då hon upplevde att de frågor som tas upp endast är lokala och det därför bör vara någon 

representant bosatt i kommunen som är med.  

 

Vi får fortsättningsvis mycket information, genom mail, av ordförande Petra Matha, Nord 

Väst Psykiatris Brukarråd, vilket är bra så vi kan följa det som händer där. 

 

Intressepolitiskt arbete 

Föreningen var med på en heldag om intressepolitik. En samverkan mellan riksförbundet och 

länet.  

 

Ledamot Veronica Liedberg har en plats i Sollentuna kommunfullmäktige och har även blivit 

ordförande i Moderaterna i kommunen samt är med i Sollentuna Handikappråd. Vilket ger en 

bra kontakt med vad som händer intressepolitiskt i Sollentuna. 

 

Ordförande, Jonna Svensson, har gått ur FunktionsRättVäsby, allaktivitetshusgruppen i 

Sollentuna och Sollentuna kommuns Inflytanderåd under året (se ovan).  

 

Tyvärr har vi tappat lite av kontakten med Väsby kommun då Annelie Andersson 

Shasimzadeh har slutat i vår styrelse på grund av privata skäl. Vi arbetar för att få in en ny 

ledamot från Väsby. 
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Marknadsföring 

Vår Facebook-sida uppdateras dagligen av vår ordförande med aktuella inlägg och händelser. 

Den är välbesökt och får kontinuerligt nya följare. Vi har fortfarande vår hemsida igång och 

har tanken att vi ska knyta den till FB-sidan samt uppdatera den under kommande år. Större 

föreläsningar annonseras ut i lokaltidningen ”Mitt i” och på kommunernas olika anslagstavlor 

samt genom medlemsutskick. Vi gör även mailutskick till skolor, tjänstemän m.fl.  

 

Den årliga inventeringen av informationsmaterial och inköp av nytt kompletterande material 

fungerar bra. Profilprodukter är på gång att beställas in. 

 

Kontorslokalen 
Vårt kontor centralt på Malmvägen 14A 5 tr. i Sollentuna är inrett. Där har vi bla. våra 

styrelsemöten. 

 

Övrig verksamhet 

Här under kommer ett axplock av vad vi i övrigt har arbetat med under året som gått: 

 

– Vi har haft en träff med en boendestödjare från socialpsykiatrin i Sollentuna för input om 

friskvård. Han är ålagd att lägga 20 % av sin tjänst på att kartlägga socialpsykiatrins 

friskvårdsverksamhet. Syftet är att se hur friskvårdsverksamheten skulle kunna nå fler 

målgrupper. Vi kommer att bevaka utvecklingen. 

 

– Vi stod med infobord i Sollentuna kommun på en heldagskonferens och kväll i mars 

gällande skolan och hemmasittare anordnad av Närvaroteamet i kommunen. Inbjudna under 

dagen var skolpersonal och under kvällens föreläsning av Aggie Öhman (Prestationsprinsen) 

berörda föräldrar och andra intresserade.  

 

– Ordförande var närvarande vid träff med lokalföreningarna, projekt Idrott för alla och 

Stockholmsidrotten i april på riksförbundets kansli. Där vi diskuterade hur vi skulle kunna 

fortsätta arbetet med att utbilda idrottsledare i våra kommuner. 

Riksförbundets projekt ”Idrott för alla” har gjort avtryck. Efter att ordförande och 

projektledare för idrottsprojektet, Lena Lindahl, samt ansvarig samordnare för 

funktionshinderfrågor (Kultur- och fritidskontoret i Sollentuna) anordnat en träff på Satelliten 

då man beskrev idrottsprojektet och erbjöd ledarna en SISU-utbildning i NPF samt senare 

genomförde en kostnadsfri utbildningskväll för samtliga idrottsledare i kommunen. Så har en 

öppenhet och förståelse öppnats för vår målgrupp (enligt samordnaren i kommunen). 

 

– Nationaldagen 6/6 stod vi med det årliga informationsbordet i Edsbergsparken. Ett 

välbesökt evenemang, där vi når många. Vi fick även den här gången låna bord av Satelliten. 

Ett stort tack än en gång till verksamhetsansvarig där. 

  

– Vi stod med informationsbord på Fritidsmässan ”Min fritid” i Arena Satelliten i slutet av 

september.  

 

– Ordförande har tillsammans med vice ordförande tagit initiativ till en träff med 

Riksförbundet för diskussion om ett arvfondsprojekt som gällde en lotsfunktion i Sollentuna 
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kommun som hjälp till personer med diagnos samt anhöriga och föräldrar till personer med 

NPF.  

 

– Lokalföreningen har ansökt om föreningsbidrag från Sollentuna kommun inför år 2020, 

men inte fått svar ännu. 

 

– Föreningen stod med infobord under en föreläsning under kommunens anhörigvecka. 

 

– Vi har bjudit in projektledare för projektet ”Trots allt” till ett av våra styrelsemöten, för att 

sätta oss in i projektets arbete när det gäller barn med trotssyndrom i åldern 4-12 år. 

Eventuellt kommer vi att bjuda in till en fokuskväll framöver i ämnet. 

 

– Vi har spridit information i riksförbundets kampanj ”Kämpa inte ensam”. 

 

Kontakt med Länsföreningen 

Under det här året har Ordförande fortsatt som suppleant i länets styrelse. Vilket gör att vi 

fortfarande har bra insyn i länets arbete.  

 

Vi har varit på tre samverkansdagar i samverkan med länet under året. 

 

Kontakt med Riksförbundet 

 

 Jonna och Lillemor representerade föreningen på förbundsstämman den 18–19 

maj 2019, på Scandic Alvik i Stockholm. 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla på Riksförbundets kansli och Stockholms 

Län som har hjälpt oss under det gångna året 2019. 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Jonna Svensson                                             Lillemor Holmgren 

Ordförande                                                    Vice ordförande 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Eva Eggeby                                                     Veronica Liedberg                                         

Ledamot                                                           Ledamot 

Kassör                                                            

                                                                                        

 

_________________________ 

Anna Markström 

Ledamot 

Sekreterare                  

 


