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Inledning 

Attention Stockholm stad bildades i september 2007 och är en ideell lokalförening inom 

Riksförbundet Attention. Föreningen har idag 1510 medlemmar inom 

Storstockholmsområdet.  

Föreningen erbjuder medlemmarna:  

- Rådgivning 

- Träffar, samtalsgrupper och aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med NPF samt 

närstående  

- föreläsningar inom NPF-området  

Föreningen samarbetar även med HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) och Kulturens 

bildningsförbund. 

Organisation  

Vid föreningens årsmöte den 11 mars valdes: 

Styrelse 

Ordförande  Pia Berkman, nyval 1 år 

Ledamöter  Lena Duda Nyrén, omval 1 år 

                      Miriam Isaksson, omval 1 år 

                          Linda Svensson, omval 1 år 

 Rasmus Sandsten, nyval 2 år 

 Andreas Wadlund, nyval 2 år 

 Joanna Lundin, nyval 2 år 

Suppleanter Elin Dahlsten, nyval 2 år 

 Jeanna Franzen, nyval 2 år som valde att avsäga sig under våren 2018 

Revisor 

Hummelkläppens redovisningsbyrå 

Valberedning 

Valberedningen består av Fernando Nyrén (sammankallande) och Jacob Winell. 
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Administration  

Bidraget från Stockholms stad blev oförändrat under 2018 vilket bidrog till att föreningen har 

haft ett fortsatt fokus på att effektivisera administrationen för att lösgöra mer medel till 

verksamheten. Under det administrativa arbetet har fokus bland annat legat på att hitta nya 

inkomster till föreningen, genom föreläsningar till organisationer och företag för att stärka 

föreningens ekonomi och möjliggöra mer resurser till medlemsverksamheten. 

 

Under året har administrationen skötts av en nyanställd kanslist fr o m mars som är 

projektanställd på 25 % samt verksamhetsledare som har arbetat 50 %. Därutöver ansvarar 

Attention Stockholm för projektet Stöd i vardagen som finansieras av Arvsfonden. Projektet 

redovisas särskilt där verksamhetsledaren är arbetar som projektsamordnare på 25 % samt två 

projektledare på 75 respektive 50 %.  Projektet startade 1 mars. 

 

Administrationen består av marknadsföring, attestering och fakturahantering, rådgivning på 

kansliet via mail och telefon, söka och återrapportera fonder, driva och förvalta hemsida och 

sociala medier, utvärdera och föra statistik på verksamheten, arbetsledning, upprättande av 

avtal, timrapportering, kontakt med ekonomikonsult samt söka och återrapportera bidraget 

från Stockholm stad. Verksamhetsledaren är ansvarig för verksamheten, med delegation för 

vissa uppgifter till kanslist samt är länken mellan styrelsen och verksamheten. 

 

Lokaler  

Föreningen hyr sedan juni 2009 ett kontorsrum för det administrativa arbetet i länsföreningens 

lokaler på Wennerbergsgatan 1 på Kungsholmen. I lokalens samlingsrum hålls föreningens 

styrelsemöten, medlemsrådgivning, utbildning i kommunikation och konflikthantering samt 

ungdom- och vuxenverksamhetens träffar. Lokal har även hyrts hos Ateljé Inuti som är en 

daglig verksamhet belägen i närheten av lokalen på Wennerbergsgatan med inriktning 

skapande. Där har föreningens skapargrupp som tillhör ungdomsverksamheten haft träffar en 

kväll i månaden.  
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Medlemmar 

Attention Stockholm hade 1517 betalande medlemmar den 31 december 2018.  Huvuddelen 

av dessa är familjer som berörs av NPF samt enskilda med egen funktionsnedsättning. Av 

medlemsantalet på totalt 1539 personer är huvudmedlemmar och 435 familjemedlemmar och 

stödmedlemmar. 

 

Föreningen har under 2018 bytt system för medlemsregistret vilket handhas av riksförbundet. 

Bytet har tyvärr inneburit att föreningen, liksom andra lokalföreningen, fått ett minskat 

medlemsantal. Detta tros bero på att man rensat i registret samt att vissa förändrade funktioner 

i nya systemet gav oförutsedda konsekvenser som kan ha lett till ett minskat medlemsantal.  

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året hållit 9 styrelsemöten. Styrelsens fokus har varit att tillsammans med 

verksamheten arbeta enligt föreningens verksamhetsplan för att nå verksamhetens långsiktiga 

målbild. Styrelsen har planerat medlemsmöten och övrig verksamhet samt planerat för 

informationsinsatser riktat till medlemmar. Under året har fortsatt fokus varit att stabilisera 

medlemsverksamheten och söka fondmedel för att kunna driva densamma. Stort fokus har 

även varit att tillsammans med verksamheten hitta nya vägar till ökade intäkter till föreningen, 

vilket resulterade i föreläsningar, handledningar för att sprida det intressepolitiska arbetet i 

frågor som rör NPF. Styrelsens arbete bedrivs ideellt. I anslutning till våra styrelsemöten har 

vi bjudit in olika personer som förbundsordförande för Attention riks, 

föreningsombudsmannen för Attention riks, föreläsare för att diskutera innehåll i 

föreläsningen, ansvariga för projektet Stöd i vardagen, valberedningens ordförande samt 

ansvarig för ett projekt om datorer och arbete. 

 

Fokus har även varit att hitta nya lokaler då Attention Stockholms län säger upp nuvarande 

lokaler, senast sista mars 2019 med 3 månaders uppsägningstid. Arbetet fortgår med hög 

prioritet. Styrelsen har även arbetat med att hitta en enklarare betalningslösningar när det 

gäller föreläsningar. 
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För första gången deltog föreningen i Prideparaden där några i styrelsen deltog men 

framförallt medlemmar och anhöriga. Styrelsen planerade deltagandet i paraden och bjöd in 

medlemmar till två kvällar för att skriva plakat inför paraden. Styrelsen har inför årsmötet 

bjudit in till en temakväll med syfte att lära ut hur man skriver motioner vilket resulterade i 

två motioner som styrelsen har att ta ställning till. 
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Föreningens verksamhet 2018 

 

Vuxenverksamhet 

Vuxenverksamheten vänder sig till personer som är 18 år och äldre med NPF samt närstående. 

Verksamheten koordineras av en verksamhetsledare. Sammanlagt har 8 gruppledare arbetat i 

verksamheten under året. Alla ledare har fått utbildning i metoderna Lösningsfokus och Non-

Violent Communication. Gruppledarna har också haft möjlighet att delta vid Attention 

Utbildnings kursdagar för att få mer kunskap om NPF. Verksamheten har genomfört två 

planeringshelger för gruppledare under 2018 där ena dagen bestått av utbildning och den 

andra av verksamhetsplanering. Vuxenverksamheten har varit aktiv under hela året och vi har 

haft träffar regelbundet under sommaren. Totalt har verksamheten genomfört 62 träffar och 

haft 415 deltagare.  

 

Efter varje träff har deltagarna fått möjlighet att anonymt utvärdera träffen. De har bland 

annat skattat vilka känslor de känt under träffen och vilka behov som blivit mötta. Under 2018 

var de högst skattade känslorna nyfiken, avslappnad trygg och inspirerad. De högst skattade 

mötta behoven var tillhörighet, stöd och acceptans. 

 

Cafékvällar 

Verksamheten har haft 12 cafékvällar under året dit personer med NPF kan komma och fika 

och bara vara.  

 

Deltagare om en cafékväll:  

”Det bästa med cafékvällarna är att man kan prata om allt i strid 

ström utan att känna att man blir bedömd som märklig typ.” 
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Föräldraträffar (tidigare föräldracafé) 

Föräldracaféet som från början var tänkt som en fristad för föräldrar till ungdomar eller vuxna 

med NPF att bara fika och samtala, utvecklade sig till mer strukturerade samtalsträffar vilket 

gjorde att föräldracaféet inför hösten 2018 bytte namn till föräldraträff där varje träff fick ett 

förbestämt samtalstema.  Syftet är att föräldrar ska kunna träffa andra med liknande 

upplevelser och dela erfarenheter. Under 2018 har föreningen haft 11 föräldraträffar. 

 

Deltagare om föräldracaféet: 

”Det bästa med träffen var att en av ledarna själv har NPF och kan 

ibland förklara saker jag inte förstår. Att andra föräldrar delar med sig 

av sina liv och svårigheter - träffarna blir som ett stöd i livet för att 

orka och förstå mera.” 

 

Teman föräldraträffar 

Juni Vad är det bästa i relationen till ditt 

barn? 

Juli  

Augusti Hur är det att leva med ett vuxet 

barn med NPF? 

September Studier och jobb 

Oktober Sociala medier, så funkar det 

November Hur kan vi hjälpa varandra inför 

högtiderna? 

December Nystart – hur får vi skolan och 

familjelivet att funka? 
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Temakvällar 

Temakvällarna har varit ett tillfälle för deltagarna att få kunskap och möjlighet att samtala 

kring ett förbestämt ämne. Syftet är att öka kunskapen hos deltagarna om ämnen som rör NPF 

men också ge möjlighet att diskutera och dela erfarenheter i en strukturerad miljö. Under 2018 

har verksamheten haft 13 temakvällar och haft totalt 120 stycken besökare.  

 

Deltagare om en temakväll:  

”Det bästa med träffarna är att man kan vara sig själv.” 

 

Teman temakvällar 

Januari Att ta hand om sig själv 

Februari Om NPF:are styrde världen 

Mars Föreläsning om ASD 

April HBTQ 

Maj Tourettes syndrom 

Juni Psykisk ohälsa 

Juli Harry Potter och 

bokstavsdiagnoserna 

Augusti Nydiagnostiserad 

September Om NPF:are styrde världen 

Oktober Diagnos på jobbet 

November Att förhålla sig till ätande och till 

sin kropp 

 

Vardagstips 

December HBTQ 
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Träffpunkt för mammor med ADHD  

Syftet med träffarna är att mammor med ADHD ska kunna träffa andra med samma diagnos 

och dela erfarenheter och få ökade kunskaper om ADHD genom att samtala kring ett 

förbestämt tema. Under 2018 har verksamheten haft 11 träffar för mammor med ADHD och 

totalt 47 stycken deltagare.  

 

Deltagare om en av träffarna:  

”Möjligheten att uttrycka sig ocensurerat, utan att behöva förklara sig. 

Vetskapen att alla har grundförståelse om diagnosen ger mig en 

välbehövlig vila från omvärlden.” 

 

Teman träffpunkt för mammor med ADHD 

Januari Struktur i vardagen 

Februari Hur blir jag en fungerande förälder 

till mitt barn? 

Mars Parrelationer 

April Hur utnyttjar jag mina styrkor? 

Maj Relationer till släkt och vänner 

Juni Tips och trix för en harmonisk 

sommar 

Augusti Lägga vardagspusslet 

September Efter diagnosen – sorgeprocesser och 

insikter 

Oktober Självbilden 

November Hur kan vi hjälpa varandra inför 

högtiderna? 

December Vi blickar bakåt och framåt – 

önskemål inför 2019 
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Temakvällar för kvinnor 

Temakvällar för kvinnor är en träff för kvinnor med NPF. Syftet är att kvinnor med NPF ska 

kunna träffa andra med samma diagnos, känna gemenskap och få ökade kunskaper om NPF. 

Under 2018 har verksamheten haft 12 temakvällar för kvinnor och haft 56 besökare.  

 

Deltagare om en temakväll för kvinnor: 

”Att dela ett annorlundaskap. Att bryta mot normer och inte vara själv 

om konsekvenserna.”  

 

 

Teman temakväll för kvinnor 

Januari Att sätta gränser 

Februari Att vara kvinna och ha NPF 

Mars Nydiagnostiserad 

April Att inleda relationer  

Maj Föreläsning om autism 

Juni Att dela hushåll och leva ihop 

Juli Film: Temple Grandin 

Augusti Vila, återhämtning och 

energireglering 

September Film: Mary & Max 

Oktober Att inleda relationer - dejting 

November Nydiagnostiserad  

December Att hantera familjerelationer vid 

högtider  
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Sommaraktiviteter 

Öppna träffar enbart under sommarmånaderna med syftet att uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Sommaraktiviteterna vänder sig till alla våra medlemmar, både närstående och personer med 

NPF i alla åldrar och är en möjlighet för ungdomar att träffa deltagare i vuxenverksamheten 

med förhoppning om att underlätta en övergång till vuxenverksamheten. Under 2018 erbjöds 

3 sommaraktiviteter. 

 

Deltagare om sommaraktiviteterna: 

”Det bästa var att träffa "likadana".” 

 

 

Teman sommaraktiviteter 

Juni Kubb och picknick 

Juli Utegym 

Augusti Vattenkrig 
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Ungdomsverksamhet 

Ungdomsverksamheten har grupper och träffar som vänder sig till barn och ungdomar från 10 

till 30 år. Under 2018 har totalt 8 anställda gruppledare arbetat i föreningen vilken samordnats 

av en verksamhetsledare. Föreningen har även haft 2 ungdomsledare som arbetat ideellt med 

att leda aktiviteter.  

 

Alla ledare har fått utbildning i metoderna Lösningsfokus och Non-Violent Communication. 

Gruppledarna har också haft möjlighet att delta vid Attention Utbildnings kursdagar för att få 

mer kunskap om NPF. Ungdomsverksamheten har genomfört två planeringshelger för 

gruppledare under 2018 där ena dagen bestått av utbildning och den andra av 

verksamhetsplanering. Verksamheten har haft regelbundna träffar på vardagkvällar samt på 

helger hela året, även under sommarmånaderna. Totalt har 71 träffar genomförts och 339 

deltagare har besökt ungdomsverksamheten. Efter varje träff har deltagarna fått möjlighet att 

anonymt utvärdera träffen. De har bland annat skattat vilka känslor de känt under träffen och 

vilka behov som blivit mötta. Under 2018 var de högst skattade känslorna glad, avslappnad 

och lugn. De högst skattade mötta behoven var lek/nöje, acceptans, att bli lyssnad på och 

tillhörighet. 

 

Caféträffar 

Under 2018 har det vi tidigare kallat cafékvällar som genomförts vardagkvällar bytt namn till 

caféträffar och genomförs söndagseftermiddagar. Träffarna har varit ett tillfälle för ungdomar 

15-30 år med NPF att träffas för att fika och spela spel eller bara vara. Verksamheten har 

under året haft 12 caféträffar. 

 

Sommaraktiviteter 

Öppna träffar enbart under sommarmånaderna med syftet att uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Sommaraktiviteterna vänder sig till alla våra medlemmar, både närstående och personer med 

NPF i alla åldrar och är en möjlighet för ungdomar att träffa deltagare i vuxenverksamheten 

med förhoppning om att underlätta en övergång till vuxenverksamheten. Under 2018 erbjöds 

3 sommaraktiviteter. 

 

Deltagare om sommaraktiviteterna: 

Det bästa var att träffa "likadana".  
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Teman sommaraktiviteter 

Juni Kubb och picknick 

Juli Utegym 

Augusti Vattenkrig 

 

Samtalsgrupp för barn med NPF 

Gruppen vänder sig till barn 10-12 år med NPF i syfte att träffa andra i liknande situation, få 

lära sig mer om NPF, skapa fler sociala kontakter och ha roligt. Gruppen startades inom 

ramen för Riksförbundets projekt Barns röst och har därefter fortsatt i Attention Stockholm.  

 

Deltagare om en av träffarna: 

”Det bästa var att jag fick träffa andra barn med NPF.” 

Teman sluten samtalsgrupp för barn med NPF 

Januari Uppstart 

Samtal om NPF 

Februari Spelträff 

Kompisar 

Mars Pyssel 

Avslutning 

Juni Återträff 

September Uppstart 

Jag har NPF 

Oktober Kompisar 

Känslor 

November Tips och trix 

Avslutning 
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Aktiviteter 

Aktiviteterna har letts av en anställd gruppledare, två ungdomsledare samt en ungdom som 

gått lärlingsprogram för att senare bli ungdomsledare. Ungdomsledarna har själva varit 

deltagare som efter önskemål om att få engagera sig och ta mer ansvar fått gå en utbildning – 

ledarskapsprogrammet, för att få utbildning och handledning som grund för att leda andra 

ungdomar. Ungdomsledarna planerar, genomför och utvärderar aktiviteter med stöd av 

gruppledare. Aktiviteterna innebär att ungdomarna testar olika aktiviteter ute på stan och 

syftet är att skapa fler sociala kontakter och att få ha roligt tillsammans. Under året har 

föreningen genomfört 12 aktiviteter. 

 

Deltagare om en aktivitet: 

”Roligt att träffa andra. Roligt att göra något så att jag inte bara sitter 

hemma.” 

 

Teman aktiviteter 

Januari Skapa i lera och måla keramik 

 

Februari Laserdome 

Mars Paintball 

April Bowling 

Maj Vasamuséet 

Juni Bowling och café 

Juli Laserdome 

Augusti Minigolf 

September Visning av riksdagen 

Oktober Medelhavsmuséet 

November Prova på Virtual Reality  

December Julmarknad 
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Sluten samtalsgrupp  

Den slutna samtalsgruppen vänder sig till ungdomar 13-19 år med NPF i syfte att träffa andra 

i liknande situation och få fördjupa sig i olika samtalsämnen för att lära sig mer om NPF och 

få ökad självkännedom. Gruppen startar varje termin och har under 2018 haft 10 inplanerade 

träffar varav en ställdes in på grund av sjukdom hos ledare. Höstterminens träffar sträcker sig 

över årsskiftet och de två avslutande tillfällena genomförs i januari 2019. 

 

Teman sluten samtalsgrupp 

April Uppstart 

Samtal om NPF 

Maj Känslor 

Tips och trix för att få vardagen att fungera 

Relationer 

Avslutning 

November Uppstart 

December Hur tar man hand om sig själv? 

Oro och rädslor 

 

Sluten skapargrupp 

Sluten skapargrupp har under året bytt namn från bildgrupp efter önskemål om att skapa på 

fler sätt än genom bild. Syftet har varit att deltagarna ska få möjlighet att stärka sin kreativitet 

och att få uttrycka sig genom skapande. Gruppen har startat hösten 2018 och haft 7 träffar. 

 

Deltagare om skapargruppen: 

”Peppiga ledare, roligt tema!” 

 

Teman skapargrupp 

Januari Klippa och klistra i tidningar 

September Uppstart 
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Akvarellmålning 

Oktober Marmorering 

Böcker och papper 

November Tygtryck 

Julpyssel 

 

Sluten tjejgrupp 

Träffar för tjejer 13-19 år med NPF där samma deltagare träffats under en termin. Syftet med 

gruppen har varit självstärkande och med fokus på sociala relationer. Under 2018 startade 

gruppen både vår- och hösttermin med 6 träffar per termin. Under sommaren erbjöds 

dessutom 3 öppna träffar för att erbjuda möjligheten att prova på samt erbjuda sociala 

aktiviteter för tonårstjejer med NPF även under sommarmånaderna. 

Teman tjejgrupp 

Januari Uppstart 

Samtal om NPF 

Februari Pyssel 

Bio 

Mars Kaknästornet 

Avslutning 

Juni Öppen träff: Gröna Lund 

Juli Öppen träff: Bad och picknick 

Augusti Öppen träff: Muséum 

September Uppstart 

Spelträff 

Oktober Att ha NPF 

Filmkväll 

November Karaoke 

Avslutning 

mailto:info@attention-stockholm.se


  

18 
Attention Stockholm info@attention-stockholm.se 
Wennerbergsgatan 1 08-410 885 60 
112 58 Stockholm www.attention-stockholm.se 

Utbildningar och föreläsningar 

Öppna föreläsningar  

Under 2018 har föreningen erbjudit fyra öppna föreläsningar i ABF-huset för personer med 

NPF, närstående, yrkesverksamma och andra intresserade. 

 

”Stress, psykisk ohälsa och utmattning hos barn och unga med autismspektrumtillstånd” 

Föreläsningen hölls den 24:e april Sandlersalen i ABF-huset. Diana Lorenz, socionom och 

psykolog, verksam kurator inom Team Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset föreläste 

utifrån sin nya bok om barn och unga med autism och stress i en fullsatt lokal. 

 

”Diagnos ADHD eller autism (ASD) - och sen då?” 

Föreläsningen hölls den 31:a maj i Sandlersalen i ABF-huset. Annika Brar, psykiater och 

konsultläkare inom habiliteringen i Stockholms läns landsting, föreläste om vilket stöd som 

finns att få efter en diagnos. 

 

” Samtalsmetodik - Att möta unga vuxna med NPF utifrån ett lösningsfokuserat 

förhållningsätt” 

Föreläsningen hölls den 20:e september i Sandlersalen i ABF-huset. Johan Bysell, författare 

till boken ”Här nu och framåt” och ”Det finns alltid ett sätt: Lösningsfokus och adhd”, och 

Nicole Wolpher, socionom och bildterapeut, föreläste om sina erfarenheter av att leda grupper 

för ungdomar med NPF utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  

 

”Att skapa en skola för alla” 

Föreläsningen hölls den 3:e december i Sandlersalen i ABF-huset. Joanna Lundin, NPF-

pedagog och förälder till barn med NPF föreläste om hur skolan kan bli mer inkluderande för 

personer med NPF.  
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Kursdagar i samarbete med Attention Utbildning 2018 

Attention Stockholm har i samarbete med Attention Utbildning genomfört följande kursdagar. 

• 20 feb Grundkurs NPF Stockholm 

• 17 maj Fördjupningskurs NPF Stockholm 

• 30 maj Grundkurs NPF Stockholm 

• 4 sept Lösningsfokuserat förhållningssätt Stockholm 

• 9 okt NPF för skolan Stockholm 

• 13 nov Grundkurs NPF Stockholm 

 

Föreläsning och handledning på uppdrag  

Föreningen har erbjudit föreläsningar för kommun, företag och ideella organisationer vid 

förfrågan. Under 2018 har föreningen på uppdrag föreläst för företaget Amphi Produktion 

samt för FFA - föreningen för arbetsanpassare om yrkesliv och autism/ADHD. Attention 

Stockholm har även handlett boendestödjare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning en 

gång i månaden under hela året, sommaren forträknat, samt personliga assistenter till en 

brukare med NPF vid ett tillfälle. Handledningen har letts av verksamhetsledare som också är 

socionom.  

 

Medverkande i Pegasus-utbildning  

En representant från Attention Stockholm har under 2018 vid 7 tillfällen i Huddinge och 1 

tillfälle i Eskilstuna föreläst som en del i psykoedukation för personer med ADHD om egna 

erfarenheter av att leva med ADHD. 

 

Medlemsrådgivning 

Attention Stockholms län har det övergripande arbetet med medlemsrådgivningen och 

samordnar rådgivningen och därefter slussar blivande eller befintliga medlemmar till rätt 

lokalförening. Attention Stockholms medlemsrådgivning handlar oftast om information om 

vår verksamhet, vad vi som förening kan erbjuda för att bryta isolering/hemmasittare och få 

vetskap om att det finns fler som har en liknande situation och vad man ska göra för att bryta 

det genom att komma till oss som förening och deltaga i aktiviteter som passar den enskilde, 

vissa samtal kan även handla om vilket stöd våra medlemmar kan få, hur man kan hitta 

strategier att få vardagen att fungera. 
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Ekonomi  

Föreningens ekonomi när fortsatt stark, genom ett aktivt samarbete mellan styrelsen, 

verksamhet och föreningens redovisningsbyrå Johan Karlsten på Hökmåsen AB är 

föreningens intäkter i balans med föreningens kostnader. Verksamheten har haft kontinuerliga 

uppföljningar gällande ekonomin. Ordförande, kassör och Johan Karlsten har kontinuerligt 

stämt av ekonomin med fokus på uppföljning och hantering av avvikelser mot budget. 

För att säkra framtida ekonomi har budgeten granskats, reviderats och löpande följts upp. 

Fokus har även fortsatt legat på transparens och aktiv information i frågor om ekonomin så att 

den genomsyrar organisationen samt för att sprida förståelse för att utan resurser kan vi inte 

påverka, informera och utbilda i den takt och utifrån det gigantiska behov som finns i 

Stockholm.  

Våra viktigaste resurser är våra anställda, frivilliga och alla våra medlemmar som gör det 

möjligt för oss att verka. Satsningar på intäkter från utbildningar har även i år varit viktigt för 

föreningen och kommer så fortsatt att vara. Under året har riksförbundet gjort en genomgång 

av sin databas vilket tyvärr har inneburit att antalet medlemmar i Attention Stockholm har 

minskat med minskade intäkter som följd. Under året har inte mycket kunnat göras för att 

förändra denna situation men det är ett mycket viktigt område att fokusera på med målet att 

öka antalet medlemmar i föreningen. Sedan i mars 2018 har föreningen drivit projektet Stöd i 

vardagen med stöd av fondmedel från Arvsfonden. Under 2018 har 846 817 kronor utnyttjats 

inom ramarna för projektet. Projektet hanteras i en egen separat budget med egen redovisning 

utifrån riktlinjer från Arvsfonden. 

Föreningens medlemsavgifter uppgick 2018 till 175 130 kronor (227 750 kronor 2017). Under 

2018 inkom också verksamhetsbidrag med 400 000 kronor från Stockholms stads social- och 

arbetsmarknadsnämnd (400 000 kronor). Utbildning uppgick till 104 000 kronor (75 638 

kronor 2017). Intäkter från fonder till 426 310 kronor (419 151 kronor 2017). Resultatet per 

den 31/12 2018, är 0 kronor. Föreningens ekonomi i övrigt framgår av balans- och 

resultatrapporter och redovisas separat. Ekonomin är också granskad och tillstyrkt av 

föreningens auktoriserade revisorer Hummelkläppen AB.  
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Finansiering för ungdomsverksamheten 

Verksamheten under 2018 har finansierats genom verksamhetsbidrag från Stockholms stads 

socialtjänstförvaltning samt medel från följande bidragsgivare (alfabetisk ordning): 

 

1. Gålöstiftelsen  

2. Göran Lagervalls stiftelsefond  

3. Helge Ax:son Johnsons stiftelse 

4. Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne 

5. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond 

6. Stiftelsen Lars Hiertas minne 

7. Stiftelsen Oscar Hirsch minne 

8. Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond 

9. Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond 

10. Åke Wibergs stiftelse 

 

Slutord 

Under året som har gått har styrelsen ånyo upplevt ett allt större intresse för Attention. I takt 

med ett ökat behov av information och intresse från allmänheten beträffande NPF har 

styrelsen och verksamhetens fokus varit att stärka, utveckla och förvalta verksamheten. Vi har 

under året fått en mycket väl fungerande administration med en verksamhetsledare samt en 

administratör som vi är stolta över. Under 2018 har vi fått kunskap om att vi inte har 

möjlighet att vara kvar i nuvarande lokaler. Detta har haft största prioritet för en fortsatt god 

verksamhet. En arbetsgrupp tillsattes för att hitta ny lokal med en rimlig hyra. Vårt fokus 

kommer 2019 att vara att få fungerande lokaler både för gruppverksamhet och administration. 

Vi har till vår stora glädje förstått att Attention har ett mycket gott rykte och att många vill 

samarbete med vår förening. Föreningens ekonomi är stabil vilket gör att vi står enade och 

starka inför år 2019. Avslutningsvis vill jag tacka för ett spännande och intressant 

verksamhetsår, tack alla i styrelsen, gruppledare och tack alla medlemmar. Vi i styrelsen ser 

fram emot ett nytt spännande år! 
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Stockholm den 1 februari 2019 

Attention Stockholms styrelse 

 

 

Pia Berkman      

Ordförande     

 

 

Lena Duda-Nyren  Miriam Isaksson   

Sekreterare   Kassör 

 

 

Joanna Lundin  Rasmus Sandsten   

Ledamot   Ledamot 

 

 

Linda Svensson  Andreas Wadlund   

Ledamot   Ledamot 

 

Elin Dahlsten   

Suppleant    
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