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Verksamhetsplan 2021 Attention Sollentuna/Väsby 

Troligtvis kommer även 2021 präglas av pandemi. Attention Sollentuna/Väsbys styrelse har 

dock planerat för verksamhet anpassad utifrån de restriktioner och rekommendationer som 

utfärdas av regeringen och folkhälsomyndigheten. 

Föreningens ändamål är enligt stadgarna (§2): 

- Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

- Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt 

bevaka och tillvarata deras intressen. 

- Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta 

våra medlemmar. 

Styrelsen välkomnar alla medlemmar att ta initiativ till eller hjälpa till med olika typer av 

aktiviteter inom föreningen. 

Lokaler 

Föreningen kommer under året ha tillgång till: 

- Ett kontor med kök och möteslokal, som delas med 4 andra föreningar, på 

Malmvägen 14A, 5 trappor, 191 60 Sollentuna genom Sollentuna kommun 

- Sollentuna kommun Socialpsykiatris lokal, Ture Träfflokal, Oppegårdsstråket 10, 191 

61 Sollentuna (tisdagskvällar) 

Styrelse  

Det åligger årsmötet att välja 2 ledamöter och 2 suppleanter. 

Ordförande, Jonna Svensson, vice ordförande, Lillemor Holmgren samt kassör, Eva Eggeby 

kvarstår 1 år. 
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Styrelsens arbete 

Styrelsen planerar att föreningen ska uppnå sitt ändamål genom att fortsätta arbetet inom 

våra arbetsgrupper och på så sätt: 

• Öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i Sollentuna och 

Upplands Väsby genom att medverka i olika forum, sprida informationsmaterial till 

skolor, olika mottagningar, förvaltningar och politiker samt ha uppdaterade och aktiva 

digitala plattformar. 

• Vara ett stöd för våra medlemmar och arrangera träffar, självhjälpsgrupper, 

föreläsningar och andra aktiviteter. 

• Verka för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli 

bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på 

fritiden. 

• Öka antalet medlemmar och medlemmarnas engagemang så att vi blir en given part att 

samarbeta med i Sollentuna och Upplands Väsby. 

Styrelsens förhoppning är att de årligen återkommande evenemangen som föreningen 

brukar vara synlig på kommer kunna hållas i någon form. 

Styrelsen kommer att fortsätta samarbetet med Riksförbundet, Attention Stockholms län 

och andra lokalföreningar. 

• Med hjälp av Riksförbundets projekt Äldrelyftet planerar styrelsen att starta ett 

samarbete med PRO och Musketörerna i Sollentuna för att lyfta frågor om äldre med 

npf. 

• Attention Sollentuna/Väsbys ordförande kommer fortsätta att arbeta inom Attention 

Stockholms läns styrelse. 

• Via sitt styrelseuppdrag i Attention Stockholms län är vår ordförande med och påverkar 

de digitala plattformarnas utformning och deras medlemsnytta.  

• I januari planeras en samverkansdag inom Attention Stockholms län där skolfrågor 

kommer vara temat. Om allt går enligt planen kommer en särskild skolgrupp bildas för 

att på ett effektivt sätt påverka hela Stockholms län och alla dess kommuner. 

Styrelsemöten 

Styrelsen planerar att fortsätta med styrelsemöten första söndagen varje månad (exklusive 

juli och augusti). 
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Arbetsgruppen Medlemsaktiviteter planerar att: 

• Fortsätta sin kompetensutveckling inom digitala mötesplattformar och ordna digitala 

grupper, föreläsningar och temakvällar.  

• Ordna fysiska möten, aktiviteter, grupper, föreläsningar och temakvällar så fort 

Corona är under kontroll. 

• Ordna föreläsning om anhörigstöd och starta anhöriggrupper som stödjande 

verksamhet med hjälp av Riksförbundets verksamhetsutvecklare av anhörigstöd, 

Jenny Kindgren. 

Arbetsgruppen PR/Info planerar att: 

• Få hemsida att fungera som den aktiva digitala portalen den är tänkt att vara, skapa 

aktiva slutna grupper på Facebook samt öka aktiviteten på Instagram. 

• Stötta vår förening med utskick och material vid olika evenemang och aktiviteter. 

• Samverka med Riksförbundet och Attention Stockholms län i frågor om grafisk profil, 

informationsmaterial, hemsidor och liknande. 

Arbetsgruppen Intressepolitik planerar att: 

• Fortsätta medverkan i Förskoleberedningen. 

• Etablera politiska kontakter samt kontakt med tjänstemän inom olika kommunala 

förvaltningar.  

• Medverka i olika forum som är av intresse för vår förening, t.ex. 

Funktionshinderrådet i Sollentuna. 


