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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, damp, 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 2017
ÅRSMÖTET den 11 april 2017 valde följande styrelseledamöter:
Ordinarie ledamöter:
Birgitta Nordfors

Nacka, omval 1 år, ordförande 1 år

Ejvor Ullberg
Veronica Matsson
Lena Henrikson
Ann-Louise Brage

Värmdö, kvarstår 1 år
Nacka, kvarstår 1 år
Nacka, omval 2 år
Nacka, omval 2 år

Suppleanter:
Per Larsson
Pia Eliasson

Nacka, nyval 1 år
Nacka, omval 1 år

Revisorer:
Eva Lena Almér

Nacka, 1 år

Renja Rickett

Nacka, 1 år, ersättare

Valberedning:
Berndt Almér

Sammankallande

Monika König

Ledamot

Medlemsantal
Den 31/12 2017 hade vi sammanlagt 379 medlemmar, 247 huvudmedlemmar, varav 5 stödmedlemmar, 132 familjemedlemmar, 11 stödmedlemmar.
I Nacka hade vi 142 huvudmedlemmar varav 4 stödmedlemmar och 86 familjemedlemmar. I
Värmdö hade vi 77 huvudmedlemmar varav 1 stödmedlem, 39 familjemedlemmar
I Nacka hade vi 10 stödmedlemmar och i Tyresö hade vi 1 stödmedlem.
Från övriga kommuner hade vi sammanlagt 28 huvudmedlemmar och 7 familjemedlemmar.
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Styrelsearbetet
På det konstituerande styrelsemötet den 20 april 2017 valdes Lena Henrikson till vice ordförande,
Veronica Matsson till sekreterare, Per Larsson till vice sekreterare, Ann Louise Brage valdes till
kassör. Till PUL-ansvarig och firmatecknare utsågs Ann-Louise Brage och Birgitta Nordfors.
Under verksamhetsåret 2017 har 10 styrelsemöten hållits.
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.
Attention Nacka-Värmdös styrelse har under verksamhetsåret haft två planeringskonferenser, där
utvärderingar och planeringar av vår verksamhet gjordes. Planeringskonferenserna hölls på
Hamn, Saltsjöbaden samt Skepparholmen, Saltsjö-Boo.
Kontakt/aktiviteter med medlemmar
Attention Nacka-Värmdös kontaktperson har, som under tidigare år, tagit emot många samtal
från medlemmar under det gångna året. Vi har fått flera samtal från anhöriga till unga vuxna och
tonåringar om sysselsättning, ekonomi och boende.
Caféträffar
Vi har haft nio träffar under verksamhetsåret med olika slags teman. På våra medlemsträffar
utbyter vi erfarenheter och pratar som sådant vi och våra medlemmar tycker är viktigt.
Idrott för alla
Attention Nacka-Värmdö bjöd in till en kväll som handlade om barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de svårigheter som finns för dem att hitta in i
idrottsrörelsen.
Lena Lindahl från Riksförbundet Attention kom och berättade om projektet ”Idrott för alla”,
som handlar om på vilket sätt vi alla kan underlätta för barn och ungdomar med NPF att få
möjlighet att idrotta utifrån egna förutsättningar.
Familjeaktivitet
Utflykt
I juni anordnade vi en utflykt till Tom Tits i Södertälje för våra medlemmar. Ca 15 personer, barn
och vuxna, deltog.
Julpyssel
Fem familjer och styrelseledamöter fikade och tillverkade tomtar, smällkarameller och andra
juldekorationer på den julpysseldag som vi anordnade. Pysselinspiration gavs av Jessica Linderot.
Byggarklubben
Efter ett medlemsutskick anmälde ett föräldrapar sitt intresse för att starta en byggarklubb för
barn mellan 8-11 år. Klubben har träffats varje söndag mellan 13 och 14.30. De har hittills byggt
konstruktioner av lego av olika slag. Byggarklubben har också haft träffar ute där dom har grillat
korv, haft hinder- och samarbetsbanor, byggt sandslott.
Sommaravslutningen och julavslutningen ägde rum på museum. Det har varit ett väldigt lyckat
koncept och barn som känt sig ensamma har fått nya vänner. Även föräldrarna har fått möjlighet
att utbyta erfarenheter med varandra. Tidningen Attention har gjort ett reportage om Byggarklubben.
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Tacokväll
Medlemmar bjöds i november in till en tacokväll i våra lokaler i Handikappforum. 14 medlemmar
kom och alla hade mycket trevligt.
Filmkväll
Medlemmar med NPF inbjöds till filmkväll där två avsnitt av Atypical visades. Efter filmen hade
vi ett gemensamt ”filmsnack”. Tyvärr var det inga medlemmar som kom.
Lågaffektiva modeller och arbetssätt.
Lena Henrikson och Veronica Matsson gick igenom vad lågaffektivt bemötande är och hur man
kan arbeta lågaffektivt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån
olika modeller, som CPS (Collaborative & Proactive Solutions) och Kompassmodellen. De
berättade också om hur de i sitt arbete som jobb- och utbildningscoacher arbetar lågaffektivt med
personer som har NPF.
Hemmasittare
Attention Nack-Värmdö bjöd in till en träff om hur det är att vara förälder till ett barn som
varken går i skola eller har någon sysselsättning. Lotta Pilarp, ordförande i Attention Haninge
samt ledamot i Attention Stockholms Län, berättade bland annat om hur Haninge kommun
arbetar med hemmasittare. Karina Braun, kanslist Attention Stockholms län, informerade om hur
Attention Stockholms län tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen har arbetat med att
samla in information från samtliga kommuner i länet i frågan. En kort presentation gjordes om
vad de kommit fram till.

Riksförbundet Attention
Attention Riks förbundsstämma hölls i Scandic Hotel Alvik maj 2017. Birgitta Nordfors och
Ann-Louise Brage var våra ombud.
Föreningskonferens hölls i Södertälje i oktober månad. Ann-Louise Brage och Birgitta Nordfors
deltog som våra representanter. Riksförbundets ordförande, Anki Sandberg, presenterade bland
annat olika projekt som pågår inom riksförbundet. Som vanligt gavs det möjlighet till diskussioner och utbyte av erfarenheter med föreningar från hela landet, vilket alltid är intressant och
givande. Attention Nacka-Värmdö hade informationsbord och presenterade vår verksamhet
Byggarklubben.

Attention Stockholms län
Pia Eliasson, Attention Nacka-Värmdö, har under 2017 varit vår representant och ordförande i
Attention Stockholm läns styrelse. Attention Stockholms läns samarbetsdagar för lokalföreningar
hölls 6 maj med temat Kommunikation och konflikthantering i styrelserna samt 10 december
med temat Intressepolitiskt påverkansarbete. Från Attention Nacka-Värmdö deltog Per Larsson
och Birgitta Nordfors.
Birgitta Nordfors är vald till ledamot i Attention Stockholms läns valberedning.
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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 att vi är en ideell förening och har svårt att delta i möten som sker på
dagtid. I de sammanhang som vi är med brukar vi lyfta och bevaka frågor som berör våra
medlemmar samt informera om hur det är att leva med eller vara närstående till någon som har
NPF
Tillgänglighetsrådet i Nacka
Rådet består av politikerna: Monica Brohede Tellström, ordförande (Liberalerna), Richard Wendt
(Moderaterna), 1:e vice ordförande, Louise Ollivier (Miljöpartiet), 2:e vice ordförande. Från
kommunen deltar Anders Fredriksson (Samverkansledare Nacka kommun). I rådet finns följande
lokalföreningar representerade: Astma och allergiföreningen i Nacka (AAN), De handikappades
Riksförbund (DHR), Föreningen hjärt- och lungsjuka (HLF), Föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna (FUB), Hörselskadades riksförbund Nacka-Värmdö (HRF),
Livgivarna IFS, Neuroförbundet Nacka Värmdö, Reumatikerföreningen Nacka-Värmdö (R),
Riksförbundet för social och mental hälsa Nacka-Värmdö (RSMH), Strokeföreningen Öst
Värmdö-Nacka, Föreningen Närståendecentrum samt Attention Nacka-Värmdö. Representant
för Attention Nacka-Värmdö har Lena Henrikson varit. Då vår representant efterlyste
minnesanteckningar från rådets möte den 31 maj, fick hon till svar att man själv ska hämta in
anteckningar från Nacka kommuns hemsida. Detta reagerade vår styrelse mycket starkt på då
detta är ett tydligt exempel på bristande tillgänglighet hos ett råd som kallar sig Tillgänglighetsrådet. Vi skickade därför ut en fråga till politikerna och de andra föreningarna om när detta beslut
togs, men ingen av politikerna svarade på vår förfrågan., vilket vi ser som ytterligare ett tecken på
bristande tillgänglighet. Vi beslutade oss därför för att avgå från rådet. När vi gjorde det bad vi
Tillgänglighetsrådet att protokollföra anledningen till att vi avgick.
Samrådsmöten med intresseorganisationer
Ansvaret för samrådsmötena har nu tagits över av Elisabeth Axelsson, enhetschef Omsorgsenheten, Nacka kommun. Ett möte har hållits under verksamhetsåret. Lena Henrikson är vår
representant på dessa möten.
Rådet för funktionshinderfrågor i Värmdö
Vår representant är Eva-Lena Almér. Vi har tyvärr inte kunnat delta på några möten.
Capios brukarråd
På mötena deltar verksamhetschef Maria Bejhem och My Ericsson, kvalitetssamordnare Capio
Psykiatri samt Kerstin Löfving, enhetschef Capio Mobil Psykiatri. Följande lokala och regionala
föreningar är representerade: SPES (för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv),
SHEDO (ätstörningar eller självskadebeteende), Balans (depression eller bipolär sjukdom),
RSMH (social och mental hälsa), Attention Haninge, Attention Nacka-Värmdö, Ananke (OCD),
IFS (schizofreni), Ångest-syndromsällskapet, Autism och Aspergerföreningen, Frisk&Fri
(ätstörningar). Anders Malmquist är vår representant i rådet. Capios uppdrag har tagit slut och
WeMind psykiatri har tagit över. Vi vet inte om det blir några samrådsmöten med WeMind i
framtiden.
Ledningsgruppen för personliga ombud (PO)
Ledningsgruppens medlemmar ska verka för att ge personligt ombud tyngd i den egna
organisationen. Det kan exempelvis innebära att ge personligt ombud olika mandat till att påtala
brister i kontakten med bland andra socialtjänsten, sjukvården och försäkringskassan. På mötena
ska det finnas möjlighet att lyfta olika frågor, hela tiden med målgruppens bästa i fokus. Chefer
från VSS (verksamheten sociala stödresurser) och socialtjänsten, Nacka kommun, chefer från
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Värmdö kommun, chef från, Psykiatri Sydöst SLSO, chef från Capio, representanter från
intresseföreningarna RSMH Nacka-Värmdö, Nacka, Livgivarna – Stiftelsen Skutan samt
Attention Nacka-Värmdö deltar på ledningsgruppsmötena. Attention Nacka-Värmdö har dock
inte kunnat delta detta verksamhetsår, då mötena sker på dagtid.
Brukarråd Psykiatri Södra Stockholm
Deltar 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).
Attention Nacka-Värmdös representant är Ingela al Qawasmi.

Övrig verksamhet
Fritid
Pia Eliasson och Birgitta Nordfors deltog på Föreningsledardagarna som Nacka Kommun
anordnade. Det fanns tillfälle att berätta om sin egen förening samt knyta kontakter. Dagarna
avslutades med en festligare lunch där även utmärkelsen Utmärkt förening och idrottstipendiet
No Fall delades ut.
Anhörigstöd i Nacka och Värmdö kommun
Under våren 2017 har vi haft ett samarbete med Nacka Kommuns anhörigkonsult Eini
Ruottinen. Träffarna har hållits en gång i månaden. Attention Riks material ”Att vara anhörig”
har använts som samtalsunderlag. Sedan i höstas har Sanna Öhman haft rollen som anhörigkonsulent. Ett samarbete påbörjades under hösten och vi har fått inbjudningar till vårens
föreläsningar.
Husgruppen
Husgruppen i Handikappforums har möten regelbundet då frågor främst av praktisk natur som
gäller lokalanvändningen tas upp. Deltar gör representanter från samtliga föreningar som har sina
lokaler på Handikappforum. Vår representant är Monika König. Alla föreningar måste flytta från
Handikappforum senast 30 juni 2018 och erbjuds tillfällig lokal i Björknäs.
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Ekonomisk rapport
KOD

INTÄKTER

2017-12-31

Budget

UTFALL 2017

2017

1920 Plusgiro

45 910,25

3990 Medlemsavgifter

39 600

3990 Bidrag Nacka

23 800

3990 Bidrag Värmdö
Byggarklubben verksamhetsbidrag Nacka
3990
kommun
SUMMA INTÄKTER
KOD

9 093

47 000
23 500
7 000

10 000
82 493

77 500

KOSTNADER

4010 Inköp av varor, blommor, presentkort, litteratur

9995

15 000

5790 Porto, medlemsutskick

2293,75

1500

5831 Konferens, föreläsning

3852

12 000

6110 Kontorsmaterial

2724

2000

6530 Bokföringsprogram
6570 Bankkostnader, plusgiro

2000
756

500

35 640,00

32 000

7990 Årsmöte

714,99

200

7990 Caféträffar

257,45

1000

7990 Inspirationsträffar

1134,54

1000

7990 Sällskapsklubben

1000

2500

6457,75

2500

56,5

3000

3180,7

5 000

7990 Styrelsemöte, planeringskonferens

7990 Byggarklubben
7990 Vuxenträffar
7990 Familjeträffar
7990 Övriga medlemsträffar
SUMMA KOSTNADER

3641,59
71 704,27

3000
83 200
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Resultat 2017-12-31
Balansrapport
Tillgångar
Pg

2017-12-31
45 910,25

Summa tillgångar

45 910,25

Skulder & Eget kapital
Eget kapital 1/1 2017
Årets resultat 31/12 2017

37 268,31
10 788,73

Summa skulder & EK

48 057,04
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Revisionsberättelse
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Styrelsen för Attention Nacka-Värmdö verksamhetsåret 2017

Nacka den 28/3 2018

………………………………………………

………………………………………………

Birgitta Nordfors
Ordförande

Lena Henrikson
Vice ordförande

………………………………………………

………………………………………………

Veronica Mattson
Sekreterare

Ann-Louise Brage
Kassör

………………………………………………
Ejvor Ullberg
Ledamot
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