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Lokala nämnden Varberg

Tjänsteskrivelse Lokala nämnden Varbergs samverkan med
stadsbiblioteket
Förslag till beslut
Lokala nämnden Varberg beslutar att
- godkänna återrapporteringen om nämndens medverkan på Äppelveckan
under åren 2017-2019,
- följa arbetet med och bidra med kunskap till Äppelveckan 2020, samt
- under våren 2020 samverka med kulturavdelningen inom ramen för
stadsbibliotekets satsning på hållbar utveckling

Sammanfattning
Lokala nämnden Varberg har under de tre senaste åren samverkat med
stadsbiblioteket under Äppelveckan. Denna vecka belyser funktionsvariationer ur ett
brett perspektiv, och nämndens insatser har fokuserat på neuropsykiatriska
funktionsvariationer (NPF). Det har främst handlat om att nämnden har bekostat och
arrangerat föreläsningar och liknande på området. Dessa arrangemang har
genomgående varit välbesökta och samverkan med stadsbiblioteket har fungerat väl.
Återrapporteringen om Äppelveckan i tjänsteskrivelsen kompletteras av en muntlig
presentation vid nämndens sammanträde av bibliotekarie Fredrika Sjöberg.
Under 2020 kommer lokala nämnden Varberg även fortsättningsvis att arbeta med
NPF-frågor inom ramen för Varbergs kommuns handlingsplan på området.
Då nämndens samverkan med stadsbiblioteket i hög utsträckning har fokuserat på
NPF-området och med tanke på att nämnden under 2020 kommer att fortsätta arbeta
med dessa frågor i samverkan med Varbergs kommun i arbetet med kommunens
NPF-handlingsplan, bedöms det finnas utrymme för nämnden att samverka med
stadsbiblioteket inom andra frågor under 2020. Enligt reglementet för Region
Hallands lokala nämnder ska nämnderna stimulera folkhälsoarbete bland annat
utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Därför anses samverkan med
stadsbiblioteket inom ramen för deras kommande hållbarhetssatsning vara relevant
för lokal nämnd Varberg att stödja.
Bakgrund
Under 2016 och 2017 genomförde Lokal nämnd Varberg dialoger med fokus på barn
och unga i behov av särskilt stöd, däribland barn och unga med NPF. Dialogerna
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visade bland annat att det är viktigt att arbeta för en ökad kunskap om NPF, inte
minst utifrån perspektivet ungas psykiska hälsa och livsvillkor. Som en del i arbetet
med att tillvarata resultaten från dialogerna har nämnden sedan 2017 genomfört
kunskapshöjande insatser inom området NPF.
Merparten av nämndens insatser har genomförts i samarbete stadsbiblioteket under
Äppelveckan. Arrangemanget sätter extra fokus på bibliotekets äppelhylla som
innehåller böcker, film och spel för barn och unga med funktionsvariationer. Här finns
också böcker för föräldrar och närstående vuxna. Under Äppelveckan arrangeras
föreläsningar, författarbesök och kulturarrangemang som på olika sätt belyser
funktionsvariationer.
Stadsbiblioteket arbetar också på andra sätt med frågor som berör hållbar utveckling.
Biblioteken är en av kommunens kulturarenor som från februari till juni 2020 kommer
att kraftsamla kring klimatfrågan. Stadsbiblioteket uppger att även om satsningen
fokuserar på ekologisk hållbarhet så välkomnas även programpunkter som berör
andra hållbarhetsaspekter. Programmet är under framtagande och några av de idéer
som föreslagits är föreläsningar, utställning, bokcirkel, klädbytardag, ekopyssel,
återbruk, fröbytardag, handarbete och berättarcafé. Kulturavdelningen vill inom
ramen för satsningen gärna samverka med såväl andra ideella som offentliga
aktörer, och de är positiva till ett eventuellt samarbete med lokal nämnd Varberg.
Återrapportering av lokala nämnden Varbergs aktiviteter på Äppelveckan
Lokal nämnd Varbergs insatser i samband med Äppelveckan har, med anledning av
de behov som framkom i medborgardialogerna, fokuserat på NPF-frågor. Nedan
följer en sammanfattning av nämndens aktiviteter.
Under 2017 arrangerade nämnden ett halvdagsseminarium om ADHD, inkluderande
skola samt samverkan och samordning av insatser. Seminariet riktade sig främst till
yrkesverksamma och cirka 100 personer deltog. Föreläsaren som talade om ADHD
genomförde också en liknande föreläsning för allmänheten under kvällstid i Peder
Skrivares aula med omkring 300 åhörare.
Under 2018 bidrog nämnden till Äppelveckan på två sätt: dels genom föreläsningar
om lågaffektivt bemötande och dels genom att boka in den så kallade ADHD-lådan.
ADHD-lådan är en digital upplevelse som illustrerar hur det är att leva med ADHD,
och var ett populärt inslag med 164 personer som testade lådan. Lådan fick stor
spridning på sociala medier samt i lokala nyhetsinslag av SVT och Hallands nyheter.
Föreläsningarna om lågaffektivt bemötande arrangerades vid två tillfällen varav ett för
yrkesaktiva (cirka 200 åhörare) och ett för allmänheten (cirka 250 åhörare).
Under 2019 medverkade nämnden i Äppelveckan genom att arrangera föreläsningen
”Få det att funka” som handlade om strategier i vardagen för att hantera en NPFdiagnos. Föreläsningen riktades i första hand till allmänheten men även
yrkesverksamma välkomnades. Omkring 150 åhörare deltog.

Nämndens NPF-insatser utöver Äppelveckan
Nämnden har utöver nämnda aktiviteter genomfört ett antal andra insatser på NPFområdet. Här kan bland annat nämnas en teaterföreläsning i samarbete med
boendestödet våren 2018 samt en föreläsning om autism i samarbete med
anhörigstödet hösten 2019. Under 2019 har nämnden dessutom via social
hållbarhetsstrateg deltagit i Varbergs kommuns arbetsgrupp för att ta fram en
förvaltningsövergripande handlingsplan för barn och unga med NPF.

Nämndens övervägande avseende fortsatt samverkan med
stadsbiblioteket
Nämndens insatser inom ramen för Äppelveckan har genomgående varit välbesökta.
Ansvarig bibliotekarie på stadsbiblioteket uppger att föreläsningarna har bidragit
positivt till Äppelveckans program. Såväl nämnden som stadsbiblioteket upplever
även att det har varit gynnsamt att samverka utifrån att organisationerna når ut till
olika målgrupper, vilket har bidragit till att en bred publik har lockats till
arrangemangen. Nämndens stora fokus på NPF-området bedöms även ha bidragit till
att frågan har lyfts inom andra delar av Varbergs kommun. I kommunens
handlingsplan ”Fokus framåt för att utveckla insatser för unga med NPF” föreslås att
tjänsteperson från lokal nämnd Varberg vid behov ska bjudas in till den lokala
samordningsgruppens möten. NPF-området kommer därmed att fortsätta vara
aktuellt för såväl kommunen som för nämnden.
Då nämndens samverkan med stadsbiblioteket i hög utsträckning har fokuserat på
NPF-området, och med tanke på att nämnden under 2020 kommer att fortsätta
arbeta med dessa frågor i samband med Varbergs kommuns handlingsplan, bedöms
det finnas utrymme för nämnden att samverka med stadsbiblioteket inom andra
frågor under 2020. Enligt reglementet för Region Hallands lokala nämnder ska
nämnderna stimulera folkhälsoarbete bland annat utifrån Agenda 2030 och de
globala målen. Mot bakgrund av detta anses samverkan med stadsbiblioteket inom
ramen för deras hållbarhetssatsning vara relevant. Som tidigare nämnts har
nämndens samverkan med biblioteket visat sig fungera väl bland annat tack vare att
organisationerna når ut till olika målgrupper, vilket också bör vara positivt för ett
samarbete inom ramen för bibliotekets hållbarhetssatsning. Sammanfattningsvis
bedöms det därför gynnsamt för nämnden att under våren 2020 stödja bibliotekets
hållbarhetsarbete. Nämnden avser att se över vilket ekonomiskt utrymme som finns
för att stödja denna satsning samt på vilket sätt som samarbetet bör utformas.
Arbetet med Äppelveckan bör följas även fortsatt då ämnet funktionsnedsättningar är
relevant för nämnden, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Nämnden planerar dock
inte att stödja Äppelveckan med ekonomiska medel under 2020 utan att i första hand
bidra med kunskap, marknadsföring och liknande.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Det ekonomiska engagemang i Äppelveckan som nämnden haft under åren 2017-

2019 kommer inte belasta nämndens budget för 2020. Nämnden avser istället se
över vilket ekonomiskt utrymme som finns för att samarbeta med Varbergs kommuns
kulturavdelning genom stadsbibliotekets satsning på hållbar utveckling. De
ekonomiska konsekvenserna av insatsen kommer att tydliggöras i förslaget till
nämndens verksamhetsplan och budget för 2020.
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