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Äppelveckan – ett fruktbart 
samarbete mellan Varbergs 
kommun och den lokala nämnden

Äppelveckan i Varberg handlar denna höst, bland mycket 
annat, om hemmasittarna, barn som av olika skäl inte 
kan, vill eller vågar gå till skolan. Många av dem är 
psykiatrins patienter, men nu är det Varbergs kommun 
och Region Hallands lokala nämnd som uppmärk -
sammar dem.

Region Halland har en lokal nämnd i varje halländsk kommun. Samverkan 
hör till grundpelarna i deras arbete, men också att samla in och förmedla 
kunskaper, bland annat genom enkäter av olika slag. Ett ständigt centralt 
tema är barns och ungas hälsa och livsvillkor.

Under flera år har Region Hallands lokala nämnd i Varberg samarbetat med 
Varbergs bibliotek om Äppelveckan. Här lyfter man fram barn och unga med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga och bjuder på både utställning, fö-
reläsningar och barnteater. 

– Det här är ett lyckat samarbete, säger Sophia Croona, social hållbarhets-
strateg vid den lokala nämnden i Varberg.

Äppelveckan återkommer varje år och i slutet av oktober denna höst blir det 
bland mycket annat en föreläsning på temat långvarig problematisk skol-
frånvaro. Då föreläser Nadja Yllner, frilansande redaktör på bland annat 
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Uppdrag granskning, Rapport och Aktuellt och 
som tillsammans med sin dotter skrivit boken 
”Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna 
och kampen i hallen”. Nadja Yllner berättar om 
samhällsutvecklingen kring ofrivillig skolfrånvaro 
och om dottern Lova som blev – och slutade vara 
– hemmasittare.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal med  
Be Right Back, Varbergs kommuns team för lång-
varig problematisk skolfrånvaro. Den läggs också 
på kommunens Youtubekanal.
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Sophia Croona, social hållbarhetsstrateg vid lokala nämnden i Varberg, och Fredrika Sjöberg, 
samordnare på kulturhuset Komedianten. Nu stundar Äppelveckan och de har mycket att göra.

Journalisten Nadja Yllner före-
läser om ofrivillig skolfrånvaro.

22



4

– I och med pandemin och distansskola har frågan lyfts ytterligare och känns 
högst aktuell och viktig att lyfta, säger Fredrika Sjöberg, samordnare på kul-
turhuset Komedianten, som arbetar med Äppelveckan.

– Vi vill göra detta ur ett anhörigperspektiv. Därför kändes Nadja Yllner som 
ett perfekt namn.

Under veckan är bibliotekets Äppelhylla full av information om barn och ung-
domar med funktionsnedsättningar, såväl tillfälliga som livslånga. Här finns 
också böcker som kan inspirera, tipsa och stödja anhöriga.

Mer information om Äppelveckan 25–31 oktober finns på tel 0340-886 00 
eller www.varbergsbibliotek.se

Intensiv höst för lokala nämnder i hela Halland
I Kungsbacka och Hylte har man gemensamt Psyklyftet under november. 
Här ingår bland annat Våga fråga-föreläsningar som handlar om suicid-
prevention. I Hylte blir det också föreläsningar kring jämställdhet, samtycke, 
sexualitet, relationer och killnormer. 

I Halmstad har man startat Familjechatten tillsammans med kommunen. 
Den ideella organisationen Föräldrar emellan har aktiviteter för att främja 
barn och ungas hälsa. Här kan föräldrar få kunskap, inspiration och verktyg 
som stärker dem i föräldrarollen. 

Genom den lokala nämnden i Falkenberg håller den ideella organisationen 
Suicide Zero föreläsningen Livsviktiga snack på ett antal skolor under hös-
ten. Suicide Zero håller också utbildningar kring självmord.

Börja prata är ett arbete tillsammans mellan socialtjänst, skola och elevhäl-
sa i Laholm. Barnen får se film och göra övningar. 

https://www.varbergsbibliotek.se/

