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Inledning

Attention Stockholm Stad bildades i september 2007 och är en ideell lokalförening inom
Riksförbundet Attention.
Föreningen erbjuder medlemmarna:

• Träffar, samtalsgmpper och aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med NPF samt
närstående

• Föreläsningar inom NPF-området
Föreningen samarbetar även med Funktionsrätt Stockholm och Kulturens bildningsförbund.

Organisation

Vid föreningens årsmöte den 9 mars 2021 valdes:
Ordförande Gunhild Lagberg (2 år)
Ledamöter Lena Duda-Nyrén (omval 2 år)

Göran Målquist (nyval 2 år)
Cecilia Odelsparr (nyval 2 år)
Bonnie Berggren (nyval 2 år)
Mikael Grönfors (fyllnadsval 1 år)
Jenny Matsson (sittande ytterligare 1 år)
Karin Wiklund Heinig (sittande ytterligare 1 år)
Eva Arvidsson Ekman (sittande ytterligare 1 år)

Revisor

Revisionsbolug Baker Tilly Stint AB. Huvudansvarig revisor Per Strömberg.

Valberedning

Valberedningen består av Fernando Nyrén (sammankallande), Catarina Norman, Andrea
Szuch och Mimmi Lindell

Anställda och administration

Under 2021 har föreningen haft 13 anställda, bestående av verksamhetsledare på 75%.
administratör och webmaster på 50 %, två projektledare på 75 respektive 50 % samt 9
gruppledare.

Verksamhetsledaren har tillsammans med administratör skött föreningens administration.
Projektiedama har bedrivit projektet Stöd i vardagen tillsammans med verksamhetsledaren,
som haft 25 % av sin tjänst som projektsamordnare. Projektet redovisas särskilt och har
bedrivits mellan mars 2018 och november 2021.

Administrationen består av marknadsföring, attestering och fakturahantering, rådgivning via
e-post och telefon, ansökan och återrapportering av fonder, drift och förvaltning av hemsida
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och sociala medier, utvärdering och statistikföring av verksamheten, arbetsledning,
upprättande av avtal, tidrapportering, kontakt med ekonomikonsult samt ansökan och
återrapportedng av Stockholms stads verksamhetsbidrag. Verksamhetsledaren är ansvarig för
verksamheten, med delegation för vissa uppgifter till administratör samt är länken mellan
styrelsen och verksamheten.

Verksamheten är uppdelad i ungdoms- och vuxenverksamhet samt verksamhet för närstående,
vilka koordineras av verksamhetsledaren. Alla träffar leds av anställda gruppledare som fått
möjlighet till utbildning i metoderna Lösningsfokus och Non-Violent Communication.
Gruppledarna har också haft möjlighet att delta vid Attention Utbildnings kursdagar för att ffi
mer kunskap om NPF.

Under året har två planeringshelger för gruppledare genomförts, där ena dagen bestått av
utbildning och den andra av verksamhetsplanering. Därutöver har gruppledarna utbildats i att
leda livsberättargrupper för äldre med NPF, i samarbete med Riksförbundet Attentions projekt
Äldrelyftet. Föreningens gruppledare har hög kompetens inom NPF-området och har
utbildningar som bland annat socionom, psykiatrisjuksköterska och socialpedagog. De flesta
ledarna har dessutom egen erfarenhet av NPF, antingen genom egen diagnos, eller som
närstående. Under 202 1 har 9 gruppledare arbetat i verksamheten. Tre nya ledare har
rekiyterats under året.

Lokaler

Verksamheten har de senaste åren bedrivits i lokaler på Folkungagatan 122 tillhörande
företaget Individkraft, som bedriver daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt
SoL. Under hösten 2021 flyttade Individkraft till större lokaler i HenHksdal och eftersom
samarbetet gällande lokalen hingerat så bra så flyttade föreningens verksamhet med. De nya
lokalerna är större, med bättre möjligheter att genomföra flera träffar parallellt, samt har
anpassningar för rullstolsbuma personer och andra med fysiska fflnktionsnedsättningar, vilket
den tidigare lokalen saknade. Verksamheten har bedrivits på kvällar och helger fram till och
med augusti på Folkungagatan 122 och därefter på Västra Finnbodavägen 2.

Utöver verksamhetens lokal hos Tndividkraft hyr föreningen ett delat kontorsrnm hos
Kontori 22, på Folkungagatan 122. Kontorsrnmmet nyttjas av administratör och
verksamhetsledare.

Medlemmar och arbete för medle,nstlllväxt

Attention Stockholm hade 2386 medlemmar den 31 december 2021. [fuvuddelen av dessa är
familjer som berörs av NPF samt enskilda med egen funktionsnedsättning. Av det totala
medlemsantalet är 1666 huvudmedlemmar, 662 familjemedlemmar och 53 stödorganisationer.

Föreningen har sedan 2021 ökat sitt medlemsantal frän 1787 till 2386, en ökning med nästan
500 medlemmar, vilket är mycket glädjande. Vi ser samtidigt att vi behöver informera mer
om vikten av medlemskap i vår lokalförening då det innebär större möjligheter till fler
aktiviteter och utökade möjligheter att söka finansiering för verksamheten.
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Öppet hus

Under 2021 har föreningen arrangerat Öppet hus vid två tillfällen. Under våren genomfördes
Oppet hus online, med anledning av gällande restriktioner med anledning av pandemin, där
verksamhetsledaren presenterade föreningens alla grupper och träffar och deltagarna fick
stäLla frågor. Under hösten genomfördes Öppet hus i samband med flytten — och blev en
kombinerad invigning och Oppet hus. Besökarna fick se lokalen, ta del av föreningens
material, se konstutställning från skapan’erksamheten samt träffa ledare, styrelse och andra
medlemmar.

Presentation av verksamheten

Under året har representanter från ifireningen besökt Prima Liljeholmen vid f’ra tillfällen och
i samband med deras grupper för vuxna som nyligen fatt en adhd-diagnos informerat
patienterna om Attention Stockholms verksamhet, Vi har också presenterat verksamheten hos
Vällingby jobbtorg, Habiliteringscenter Stockholm och Praktiska gymnasiet under 2021.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året bestått av:

• ordförande “Giggi” (Gunhild) Lagberg,
• vice ordförande Karin Wiklund Heinig
• sekreterare Lena Duda-Nyrén: 3/3—2021 tom 15/10—2021
• kassör Göran Målquist
• ledamöter: Mikael Grönfors, Cecilia Odelspan, Eva Arvidsson Ekman, Jenny

Mattsson samt Bonnie Berggren: 3/3—2021 tom 17/11—2021

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda möten.

Styrelsen har under året genomfört flera utbildningstillfällen i bland annat föreningsarbete,
arbetsgivaransvar, arbeisrätt, styrelsearbete för ideella föreningar, effektivt arbete med budget
och verksamhetspian. Utbildningama har hållits med syfte att stärka styrelsens förmåga att
leda och styra föreningens arbete. Styrelsen avser att fortsätta fortbildning i föreningsarbete
under år 2022. 1 detta ingår också aktiviteter som främjar samarbete och utveckling av
verksamheten samt förtydligande av rutiner och effeklivisering för att alltid säkerställa bästa
nyttjande av föreningens medel för Attentions medlemmar. Verksamhetsledaren rör Attention
har deltagit i alla utbildningsinsatser där det varit praktiskt möjligt.

Vi har även utvecklat de ekonomiska rutinerna för att fa en bättre ekonomistyrning och
kontroll genom att bland annat gjort ett byte till en ny redovisningsbyrå. Styrelsens ambition
är att på ett gott sätt leda föreningens verksamhet och att leva upp till vårt ansvar.

För att utveckla föreningens kapacitet har styrelsen beslutat om ett nytt kontorsrnm som
innebär att de anställda far ett eget kontorsrnm och slipper dela rummet med andra företag.

Några styrelseledamöter deltog vid öppet hus då lokalerna på Finnbodavägen presenterades.
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Styrelsen har även deltagit vid andra möten såsom Attention Stockholms läns möten,
Attention Riks förbundsstämma med mera.

Styrelsens ordförande har arbetat tillsammans med Verksamhetsledaren i ett flertal ärenden.

Verksamhetsåret 2021 har igen haft pandemin att ta stor hänsyn till vad gäller möten och att
kunna ses, vilket har medfört att vår kunskap inom digitala möten ökat stort.

Vii styrelsen ser fram emot att fortsätta den utstakade planen för Attention under 2022 enligt
presenterad Verksamhetsplan och budget.

Föreningens verksamIi et 2021

Föreningens huvudsakliga verksamhet består av medlemsträffar i form av träffpunkter,
samtalsgmpper och aktiviteter. Därutöver bedriver föreningen dessutom kunskapsspridning
bland annat genom föreläsningar. Medlemsrådgivning erbjuds till medlemmar vilket
samordnas av Attention Stockholms län. Årets verksamhet har fortsatt präglats av corona
pandemin, där hela vårens träffar fick genomföras digitalt. Även flytten till ny lokal har
påverkat verksamheten där ett stort arbete för att förbereda deltagare och underlätta flytten har
gjorts.

Syftet med verksamheten

• att få träffa andra i liknande situation
• att lära sig mer om sig själv och sin NPF
• fler meningsfulla relationer för personer med NPF
• att skapa en plats som möjliggör erfarenhetsutbyte och igenkänning
• att skapa en frizon där NPF är norm
• en meningsftill fritid för personer med NPF

Antal träffar 2021 (varav online) Antal deltagare 2021 (ej unika)

För barn, ungdomar och unga 106(53) Barn, ungdoTnar och unga vuNna mcd NPI 395
vuxna mcd NPF

VLIXHU med WE 349
För vuxna med NPF 67(41)

______

Närstående 133
För närstående 32 (17)

Blandad målgrupp 45
Antal träffar öppen för alla 8 (1)

Toinli 922
l’otait 207(112)

Kommentar: 6 aktivitetsdagar vände sig både till unga och närstående, varpå 6 träffar

dragits bonfrån totalsznnmwiför att dessa lille ska dubbelråknas.

2021 slogföreningen rekord i antal träffar. Totalt 207 träffat; jänflirt med den tidigare
toppnoteringen 2019 på 169 träffar. Det är i snitt nästan 4 träffar per vecka! Föreningen har
ökat antal träffar både för unga och vuxna med NPF samtför närstående.
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Efter varje träff har deltagarna fått möjlighet att anonymt utviLrdera träffen. De har bland
annat fått skatta vilka känslor de känt under träffen och vilka behov som blivit mätta.

Närslaende Inspirerad. tiygg. tacksam, Stöd, tillhörighet, acceplans
a vs lapp nu d

Ungdomsverksamhet — för barn, ungdomar och unga vuxna med NPF

Under 2021 har fler aktivitetsdagar än tidigare genomförts och utöver sommarlovet har
aktivitetsdagar genomförts på häst- och jullov. Samtalsgrupp för barn fick under våren ställas
in, då verksamheten förlades online och de förutsättningarna inte ifingerade för gruppen.
Istället genomfördes en extra skapagrupp under vårterminen, då trycket på den gruppen var så
hög. Nytt för 2021 var killgrnppen som startade under hösten efter att ha varit efterfrågad
under flera år.

Ungdomsverksamhetens
• Caféträffar
• Aktiviteter
• Aktivitetsdagar
• Samtalsgrupp barn
• Samtalsgrupp tonär
• Chattgrupp
• Tjejgrupp
• Killgritpp
• Skupargrupp
• Vardagskonst

grupper och träffar:
- för ungdomar & unga vuxna 15—30 år
- för ungdomar & unga vuxna 15 30 år
- för barn och deras familjer
-förbarn 10—l2år
- för ungdomar 13 1 9 år
- för ungdomar 13 1 9 år
- för tjejer 13-19 år
- fZr killar 15-30 år

rör ungdomar & unga vuxna 15—30 år

(12 tillfällen under 2021)
(12 tillfällen under 2021)
(8 tillfällen under 2021)
(6 tillfällen under 2021)
(12 tillfällen under 2021)
(16 tillfällen under 2021)
(IS tillfällen under 2021)
(5 tillfällen under 2021)
(20 tillfällen under 2021)
(6 tillfällen under 2021)

‘‘Der i’czr så bra o,dnar.Allt
1(11’ iiti/rwi 1(1(1 deltagarna

ville göra. [tiga krav. Och lugn

och iv.

Der bastu med tra/jen It!! (lit

tid/ja ti’a personer och att ha

roligt tillscn,m,ans

Attention Stockholm
Folkungagoton 122
116 3oStockholm

infotffattention-stockhoim.se

08-41088560
www. aten tion-stockholm se
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Barn, ungdomar och unga
vuxna med NPF

Vuxna med NPF

Topp 3 känslor lopp 3 mötta behov

Glad, lugn. tgc Att bli lyssnad pä. acceptans, tillhöriuhet

Nyfiken, glad, inspirerad Tillhörighet. acceptans. att bli lyssnad pä

Citat från deltagare i ungdomsverksamhelcn

Bild: RaiipLre!
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Teman

Aktiviteter Tjejgrupp Killgrupp Skapargrupp Samtalsgrupp tonår Samtalsgrupp Chattgrupp
barn

Spel (online) Uppstart Män och Uppstart x 2 Uppslah Uppsian Uppstart
ego

Among us Spelkväll Män och Paracordband Hur Ur det flir mig att Min NPF Vad är NPF?
(online) flyktvägar x 2 ha NPF?
Among iis Samtal: Energi Män och Mäla med Att vara annorlunda Lekar Energi
(online) och känslor vänskap blyerts, kol

och akryll!trg
Spel (online) Filmkväll Lera x 2 Skola Berättelser Att van annorlunda

Yay Samtal: Om Lotuslvkta x 2 Att vara osams När bägaren Skola
(online) NPF:are styrde -.

-
rinner over

varlden
Sällskapsspel Avslutning Avslutning x 2 Aslutning A’.sluiningsdau Avslutning

Skansen Pickniek Mäla utomhus Uppstart Atcrträff: Intressen

Vitabergspark
en x3

Minigolf Gröna Lund Uppslart Hur tUr man andra att Äterträff: Rita
förstä hur man

fttngerar?

Spelkväll Pieknick Mäta p pannä Hur hanterar man Ätenräff: Spel
röriua situationer och
miljöer?

Medeltids- Uppstart Paracord- Framtid och drömmar Återträtr: Saker vi
muséet buddies önskade fanns
Bio Bowling Skapa med All hantera sina Uppstart

lera känslor
Skansens Café Fhuid panting Avslutning Hur gör man rör att
jutmarknad komma ihag?

Bio Avslutning Stress och

äterhämtning

Medeltids- Att sätta gränser
muséet
Avslutning Hur vet man vad

man vill?

Avslutning
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Vuxenverksamliet — för vuxna 18 år och äldre med NPF

Vuxenverksamheten fick under hösten en helt ny grupp i form av livsberättargruppen, som
startades i samarbete med Riksförbundet Attentions projekt Aldrelyftet. Gruppen vänder sig
till äldre (65±) med adhd och blev omgående väldigt uppskattad. Samtalsgmpp HBTQ blev
under hösten inställd då vi saknade ledare. Istället återinfördes Vardagskonst, inom ramen för
föreningens projekt Stöd i vardagen.

Vuxenverksamhetens träffar och grupper:
• Cafékvällar
• Temakvählar
• Temakviillar för kvinnor
• Träffpunkt för mammor med adhd
• Samtalsgrupp HBTQ

Livsbcrättargrupp
Vardagskonst

Citat från deltagare i vuxenverksamheten

(13 tillfällen under 2021)
(14 tillfällen under 2021)
(12 tillfällen under 2021)
(12 tillfällen under 2021)
(6 tillfaflen under 2021)
(lO tillfällen under 2021)
(6 tillfällen under 2021)

‘Det bästa itiecI träflLn va, att fä ho ci andras er/atenheter och på så sätt fri en känsla
av att/og inte var ensam iiiiii?c: svårigheter.

Det bäta var att tiäffii andra med samma erfarenheter och son: /inigeiai på samma
sätt som jag, och som delar mina svårigheter och att konnna på strategiet och
lösnhigtn til/sannnaiis. Ledarna i’arjättehta och höll samtalet p rätt spår, ställde
frågot. itu personliga nien tog ändå ansiarflir gruppen.

Attention Stockholm
Folkungagatan 122
11630 Stockholm

info@attention-stockholm.se
08-41088560

www.attention-stockholm.se
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Teman

Temakvällar Temakvällar rör Träffpunkt för Samtalsgrupp HBTQ Livsberättargrupp
kvinnor mammor med adhd

Vad vill vi med Nydiagnostiserad Introduktion Uppstait Presentation

samhället?

Känslor Vad vill vi med Kost och motion Tillgänglighet i FIBTQ- Adhd — vågen till diagnos
samhället? sammanhang

Arbetsliv Konflikter Prylar och uppgifter 1-lur förstår man Barndom
världen?

Framtidsdrömmar Orka!! Jobb Socialt samspel för sin Berättelser utifrån
egen skull fotografier

Film: Mary & Max MedicineHng Människor Livsåskådning Livsherättelse
ungdomstid

Nydiagnostiserad Uttrycka sina behov Känslor Relalioner Livsherältelse —- tidiga
vuxenären

Att hantera starka Orka!! Sommar-- Livsberättelse — senare
känslor semestermys eller halvan av vuxenlivet

kaos?
Rutiner under Studier Lösningsfokus Planering tr framtiden
ledighet vad är en bra liv för mig?
Energi Nydiagnostiserad Lösningsfokus — vad Framtid

får oss att må bra?
Att bilda familj Hushållsarbete Lösningsfokus — Framtid och avslutning

friskfaktorer i
fåräldraskap

Kommunikation Relationer Att leva i balans med
andra

Psykisk ohälsa Konflikter Självkänsla och
självförtroendc

Hushållsarbete

Nydiagnostiserad
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1 verksamheten för närstående startades under hösten träffar för personer som har barnbarn
med NPF; träffpunkt för mor- & farföräldrar, i samarbete med Riksförbundet Attentions
projekt Äldrelyftet. Utöver träffar och grupper för närstående inleddes även ett samarbete med
Riksförbundet Attention gällande anhöriglelefonen, dit anhöriga kan ringa ffir råd och stöd
kring NPF. Hela hösten 2021 har anhörigtelefonen bemannats av personal från Attention
Stockholm.

Träffar för närstående:
• Föräldragrupp för föräldrar med barn 0-12 år
• Föräldragrupp för föräldrar med barn 13-19 är
• Föräldragrupp för föräldrar med vuxna barn
• Föräldraträffar — öppna träffar för att prova på
• Träffpunkt för mor- och farföräldrar
• Aktivitetsdagar — för barn med NPF och deras familjer
• Vardagskonst

Citat från närstående:

‘‘Fcuitastisk personal oth/ättt’fiuit bemötande.

(10 tillifullen under 2021)
(4 tillräflen under 2021)
(3 tilliflllen under 2021)
(4 tillraHen under 2021)
(5 tilitfihlen under 2021)
(6 tilltflhlen under 2021)
(6 tillrällen under 2021)

‘Så mycket i’am så bra. Ledarnas ‘annci heniötande av hamnen och oss förd/that;
från början till slut, gjorde att vi/lek njuta till max ai’ demnia idi’lliska sonunardag. Vi
fick många fina, öppna samtal med ledammia och dc andra deltagarna, och vi fick
känna tillhörighet. Barnen älskade att klappa djuren, /iska, bada och leka. Dc
komme, att nuhmnas dagen länge! För oss vuxna hefldde det så mycket att hatt, få
‘ama och ha trevligt och slippa tänka på att ordna mat städa upp och slötta hamnen i

i’a;je steg.

A ttention Stockholm
Folkunyagatan 122
11630 Stockholm

info@attention-stockholm.se
08-41088560

www. a tten tion-s tockh olm. se
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Tem an
Föräldragrupp Föräldragrupp tonår Föräldragrupp Träffpunkt för mor- Aktivitets

barn 0-12 år vuxna barn och farföräldrar dagar

Uppstart Uppstart Uppstart Uppstart Djur & natur x 6

Lösningsfokus Alternativa Samtal utifrån Lägalkktivt
möjligheter efter studiecirkelmaterial bemötande (LAB)
skolan

_________________

Skola Samtal kring barn, Samtal utifrån Kognition
rutiner inför studiecirkelmateHal
sommarlov och
skolgång

_________________

Energi och stress

Avslutning
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Projekt

Stöd i vardagen

Stöd i vardagen är ett treårigt Arvsfondsfinansierat projekt med syfte att bidra till ökad
självkännedom och mer meningsflulla relationer för personer med NPF. Projektet skulle
avslutas i februari 2021, men utifrån samhällsläget med Covid-19 förlängdes projektet till och
med november 2021. Projektet har huvudsakligen arbetat med tre spår:

• att tillgängliggöra vardagstips, alltså tips på hur man kan få vardagen att fungera bättre
när man lever med NPF, för fler personer,

• att sammanställa kunskap, exempel och “life-hacks” kring att förstå, hantera och
kommunicera sina känslor när man lever med NPF och

• att skapa vägledande material för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter
målgruppen kring bemötande vid NPF

Under 2021 har projektet färdigställt samt spridit och marknadsfört material. De material som
färdigställts under 2021 är klistermärken som kan användas som stöd i vardagen, samt boken
“Navigera genom stormama — om känslor och NPF”. Dessutom har en bok med fokus på hur
man leder grupper för personer med NPF färdigställts — vilken kommer finnas tillgänglig i
bokhandeln i början av 2022.

Webbsidan känslogrejen.se har marknadsförts med hjälp av olika informationsmaterial som
affischer och foldrar. Aven “Goda vardagstips — 52 veckor med NPF-konst”, en kalender med
tips och konst som samlats in genom föreningens grupper och kanaler, har marknadsförts.

inkludering och utveckling — för unga med NPF

Projektet, som startades oktober 2020 och pågick hela 2021, har drivits i föreningens regi och
finansieras av en rad olika stifielser, vilka presenteras under rubriken “ekonomi”. Projektets
arbete under 2021 har bestått av implementering av föreningens nya webbplats samt
uppstarten av killgruppen.

Bild: RallpLTcl

Projekt Digitalt stöd för ökad egenmakt

Projekt Egenmakt, som startade hösten 2020, genomfördes under året och avslutades vid
årsskiftet. Projektet drevs av Samordningsförbundet Stockholm Stad (som består av
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Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Stockholm stad) tillsammans
med RISE, Myli, Stockholms Stadsmission och Attention Stockholm som projektparter.
Projektets syfte har varit att ta fram en digital lösning som stöttar och främjar egenmakt hos
deltagare i Samordningsförbundets arbetsrehabiliterande insatser. Projektet uppnådde sitt mål
och fortsätter leva inom insatserna. Attention Stockholms roll var att bidra med kunskap om
NPF och närståendeperspektiv.

Arbete för en ökad !ivskva!ité

Föreningen medverkar i olika samverkansgrupper och nätverk med syfte att bidra med
kunskap om NPF och i förlängningen förbättra förutsättningarna till en ökad livskvalité för
personer med NPF.

• Ledningsgrnpp för personligt ombud
• Brukarråd för Stockholms stads socialpsykiatri
• Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa (SNAPH)

Arbete får ökad kunskap om NPF

Oppna föreläsningar

Webbinarie: Att vara förälder till barn som inte mår bra 1 skolan
Under våren 2021 genomfördes ett webbinarie online med företaget GE Familjestöd på temat
“Att vara förälder till barn som inte mår bra i skolan” - vad som brukar hända med en som
förälder och i familjedynamiken när man har barn i familjen som inte mår bra i skolan. GE
Familjestöd är familjebehandlare som jobbar med NPF-familjer och har arbetat med de här
frågorna i många år. 192 deltagare anmälde sig till webbinariet och 148 deltagare tittade på
det.

Uppdragsföreläsningar och handledning

Under 2021 har fler uppdragsföreläsningar än senaste åren genomf&ts, varav de flesta
arrangerats digitalt.

Ica-gruppen
Föreläsning om NPF och bemötande. Föreläsningen spelades in och sändes på ett
frnkostseminarium för alla anställda på Ica-koncernen.

Norrtälje kommuns arbetsmarknadscenter
Digital föreläsning under två halvdagar fdr personalgrupp som arbetar med
arbetsrehabilitering. Föreläsningarna innehöll grnndkunskaper om NPF, samt om bemötande.

Nutricia Nordica AB
Digital föreläsning för dietister i Norrtälje om barn med NPF och ätsvårigheter.

Mittsvenska Ridsportsförbundet
Tre digitala föreläsningar för ridlärare om NPF och bemötande.
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Västermaims församling
Digital föreläsning om barn med NPF och bemötande för personal inom församlingen.

Frisk & Fri — Riksföreningen mot ätstörningar
Digital föreläsning om NPF och ätstörningar samt bemötande, för föreningens anställda och
volontärer.

Specialpedagogikens dag
Verksamhetsledare föreläser tillsammans med en medlem och deltagare i föreningens
tjejgrnpp om hur det är att vara elev i högstadiet med NPF.

Lidingö stad
Panelsamtal om NPF och skolbarn under anhörigveckan.

Röda Korsets Folkhögskola
Handledning för lärare, &ra tillfällen.

Sociala medier

Föreningens Facebook och Instagram ttppdateras regelbundet och fyller flera flinktioner. Dels
delas aktuell information inom NPF-ornrådet så som ny forskning och andra nyheter. Tips och
råd för målgruppen är också ett återkommande tema samt information om träfftir i föreningen
och annat som kan komma medlemmarna till gagn. Föreningens har två Facebook-sidor,
Attention Stockholm och Attention UNG, där den förstnämnda är föreningens huvudsakliga
sida. Sidan Attention UNG syftar till att dela information och material som särskilt vänder sig
till unga med NPF.

På Facebook-sidan Attention Stockholm publicerades totalt 452 inlägg under 2021, vilket är i
snitt 8-9 inlägg per vecka. Antal ffiljare har under året stigit från 1721 till 2200 och 83% av
följarna är kvinnor. Facebook-sidan Attention UNG har 858 följare.

Föreningen startade i början av 2021 även en sida på Instagrain. Första inlägget publicerades
2/2 och under året har antalet Instagram-inlägg blivit 315 stycken. Antal följare har under året
ökat och är nu uppe i nästan 1000.

Blogg

Bloggen, som är en del av hemsidan, används som en plattform för att publicera medlemmars
berättelser och upplevelser av NPF. Förhoppningen är att läsarna ska både lära sig mer om
NPF och att de medlemmar som inte vill delta i verksamheten ändå får möjlighet till
igenkänning. Under 2021 har fem blogginlägg publicerats, av två olika skribenter varav den
ena har NPF och den andra är närstående.
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Ovrigt

• Föreningen har haft en rådgivande roll i Psykiatri Stockholm södras projekt för digital
ärskontroll vid adhd och centralstimulerande läkemedel.

• Föreningen har bidragit med synpunkter på material till projektet Bibblan funkar — ett
projekt inom Stockholms stadsbibliotek med syfte att tillgängliggöra biblioteken.

• Föreningen har bidragit med kunskaper om NPF till Funkas forskningsprojekt om
hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet.

• Deltagit i workshop om psykisk hälsa och funktionsnedsättning arrangerad av
Folkhälsomyndigheten och bidragit med kunskaper om NPF.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Det egna kapitalet uppgår till 429 tkr och
de ändamålsbestämda medlen till 820 tkL Bankbehållningen 2021.12.3 1 uppgår till 1.554 tkr
och kortfristiga placeringar är 160 tkr.

Föreningen har fortsatt samarbete med Kulturens bildningsfärbund till vilken studiecirklar
och kulturprogram rapporteras. Under 2021 har Kulturens utbetalat 22 110 kr i stöd till
föreningen. Projektet “Stöd i vardagen”, som pågått sedan 2018, har avslutats i november.
Inget nytt projekt kommer att påbörjas under 2022.

Föreningens resultat och ställning och övriga upplysningar om föreningens ekonomi framgår
av årsredovisningen som redovisas separat.

Finansiering av ungdomsverksamheten

Verksamheten under 2021 har finansierats genom verksamhetsbidrag från Stockholms stads
socialtjänstföiwaltning samt medel från följande bidragsgivare:

• Åke Wibergs stiftelse
• Åhlén-stiftelsen
• Gålöstiftelsen
• Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
• Göran Lagen’alls Stiftelse
• Helge Ax:son Johnsons stiftelse
• Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
• Lars Kiertas Minne
• Karin och Ernst August Bångs Minne
• Skandias Stiftelse Idéer för livet
• Byggnadsstiftelsen Si Erik
• Hedlund nr 65
• Göran Lagen’alls Stiftelse
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