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Tjänsteskrivelse Ansökan om medel från NPF-rådet
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att:
- Avslå NPF-rådets ansökan om medel.

Sammanfattning
NPF-rådet söker genom föreningen Attention Falkenberg-Varberg 12 000 kronor.
Medlen ska användas till att bibehålla nätverket, ta kontakt med andra ideella
föreningar för att sprida kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer)
samt för att täcka omkostnader för möten.
Nämnden bedömer att föreningen främst söker medel för att upprätthålla sitt ordinarie
arbete. Då Region Hallands lokala nämnder inte har i uppdrag att löpande stödja
enskilda ideella organisationer avslås NPF-rådets ansökan. Nämnden ställer sig
däremot positiva till att bistå NPF-rådet i deras arbete med att nå ut till andra
föreningar på andra sätt än genom ekonomiskt bidrag, exempelvis genom hjälp att
finna arenor och kontaktvägar till relevanta ideella och offentliga aktörer.
Bakgrund
NPF-rådet söker genom föreningen Attention Falkenberg-Varberg 12 000 kronor i
bidrag från Region Hallands lokala nämnd i Varberg.
Attention Falkenberg-Varberg sökte under 2018 utvecklingsmedel för social
hållbarhet från nämnden. Föreningens ansökan avslogs, men de beviljades istället
ett mindre belopp à 2000 kronor till fika vid mötestillfällen då andra NPF-föreningar
bjöds in till samtal för att föreningarna kunna samla sig och ha en enhetlig röst
gentemot kommunen.
Sedan dess har Attention Falkenberg-Varberg träffat ett antal organisationer och
enskilda och på så vis byggt upp nätverket NPF-rådet. NPF-rådet vill skapa en
träffpunkt samt informera såväl samhälle som brukare om neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Den nuvarande mötesplatsen är öppen för alla varje onsdag
kväll, och NPF-rådet uppger att mellan fem till 20 personer kommer per träff.
NPF-rådet söker nu medel via Attention Falkenberg-Varberg för att fortsätta sitt
arbete. De vill använda medlen till att bibehålla sitt nätverk, ta kontakt med andra
ideella föreningar för att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
samt för att täcka omkostnader för sina onsdagsträffar.
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Nämndens övervägande
Såväl nämndens egna medborgardialoger som nationella studier visar att människor
med NPF-diagnoser i högre utsträckning än andra lider av psykisk ohälsa. NPFrådets arbete är därför välkommet och betydelsefullt. Enligt reglementet för Region
Hallands lokala nämnder ska nämnderna stimulera folkhälsoarbete bland annat
utifrån Agenda 2030 och de globala målen. För NPF-rådets ansökan är framförallt
mål 17, som inbegriper ett delmål om att främja effektiva partnerskap inom det civila
samhället, aktuellt. Vidare beskriver nämndernas reglemente att de genom
samverkan med bland annat civilsamhället ska medverka till kunskapsöverföring till
Region Hallands verksamheteter i frågor som påverkar verksamheterna.
Mot bakgrund av ovan kan den lokala nämnden i Varberg inom ramen för sitt
utvecklingsuppdrag stödja relevanta utvecklingsarbeten inom det civila samhället.
En viktig utgångspunkt i detta arbete är att eventuella ekonomiska bidrag ska ges
under en begränsad tid samt ska bidra till varaktig verksamhetsutveckling hos
föreningen. Nämnden ska dock inte verka som driftsnämnd och har inte till uppgift att
löpande stödja enskilda ideella föreningar.
NPF-rådets ansökan anger att medlen ska användas till att:
1. föreningen ska bibehålla sitt nätverk
2. ta kontakt med andra ideella föreningar för att sprida kunskap om NPF
3. täcka omkostnader för sina onsdagsträffar.
Nämnden bedömer att punkt ett (bibehållande av nätverket) samt punkt tre
(omkostnader för onsdagsträffarna) faller inom ramen för föreningens ordinarie
verksamhet. Punkt två (att kontakta andra föreningar) anses också till största del
tillhöra ordinarie verksamhet, och även om det delvis kan ses som ett
utvecklingsarbete framgår det inte av ansökan i vilken utsträckning NPF-rådet
behöver ekonomiskt bidrag för detta arbete. Därmed avslår nämnden ansökan.
Nämnden ställer sig däremot positiva till att bistå NPF-rådet vad gäller punkt två (att
nå ut till andra föreningar) på andra sätt, exempelvis genom hjälp att finna arenor och
kontaktvägar till relevanta ideella och offentliga aktörer. Avslutningsvis anser
nämnden att NPF-rådet fyller en viktig funktion i Varberg, och deras arbete ligger väl i
linje med nämndens uppdrag att verka för minskade skillnader i hälsa genom
långsiktigt hälsofrämjande arbete. Därmed välkomnas NPF-rådet att hålla kontakt
med nämnden i deras fortsatta arbete.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman
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