
Järva Autismnätverk



Ideell Förening som arbetar för att förbättra livsvillkoren för barn, 
unga och vuxna med autismspektrumtillstånd.

• ca 4100 medlemmar i hela länet

• Intressepolitik och påverkansarbete, både mot kommun och region

• Medlemsaktiviteter och träffar

• Stöd- och rådgivning



Järva Autismnätverks 
födelse





Föräldrar ska få ökad kunskap om autism.
Föräldrar ska börja nätverka med varandra.
Föräldrar ska få information om vad det finns för stöd i samhället.

Syfte med nätverket



Somaliska Autism & Aspergerföreningen



Stigma

Bemötande

Kommunikation



Fadwa Aqel, 
arbetar på Studiefrämjandet
och mamma till en dotter 
med IF och ADHD
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Genalda Rignell, föräldrarådgivare, Rinkeby Kista SDF
Anna Forsell, föräldrarådgivare, Spånga Tensta SDF
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Barn och unga med funktionsnedsättning som har en delaktig och 
inkluderande fritid har större möjlighet att få ett delaktigt och 
inkluderande liv som vuxna.

Fritid för alla 



Järva Autismnätverk – vad har vi gjort?
2019
Seminarium på Järvaveckan
Två föreläsningar om autism för föräldrar med ca 50 deltagare totalt

2020
Två studiecirklar för föräldrar med ca 20 deltagare totalt
Ett digitalt samtal om acceptans för föräldrar med 18 deltagare
Ett digitalt samtal om kropp och sexuella övergrepp kring barn med 
funktionsvariationer med 20 deltagare

2021
Ett digitalt samtal om utmaningar för föräldrar med 10 deltagare



Fortsätta med föräldraträffar och studiecirklar.

Föreläsning kring habiliteringens insatser och stöd man kan få från 
kommunen.

Samverkan med Friluftsfrämjandet kring en prova-på dag på höstlovet.

Framtida planer 2021



Kontakt

Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län, marita.jacobson@autismstockholm.org

Somaliska Autism & Aspergerföreningen, kontakta.saaf@outlook.com

Studiefrämjandet, fadwa.aqel@studieframjandet.se

Anna Forsell, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, anna.forsell@stockholm.se

Malin Bernt, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, malin.bernt@stockholm.se

Tack för oss!
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