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FHR § 1
Föräldrastöd, undersökning föräldrars behov
Förskolor ihop med familjecentralen har gjort en undersökning som vänt sig till föräldrar för
att få reda vilka behov de har av föräldrastöd. Agneta Blomqvist, rektor och Linda GöthbergJucker, kurator på familjecentralen berättade och redovisade resultaten. Det hela kommer ur
ett samarbete mellan de kommunala förskolorna, kooperativen och familjecentralen där
föräldrarna uppmärksammade dem på att de hade anknytning till flera ställen utan att dessa
visste om det. De bestämde att samarbeta och träffas nu två gånger per termin.
Specialpedagog och talpedagog är med om det finns behov. Man har ställt frågor till
föräldrarna om deras behov och det som prioriterades högst var gränssättning och samspel
med barnen. Verksamhet som kommit ur detta är en kväll med kostinspriratören, föreläsning
om barn med särskilda behov, ADHD mm. 16 februari är det en föreläsning med Björn
Lindell om att sätta gränser och samspel med barn. Man planerar utbildning i hjärt- och
lungräddning samt träff med invandrade familjer med medverkan av integrationshandläggare
och SFI.

FHR § 2
Verksamhet och ekonomisk rapport 2011
Folkhälsosamordnaren föredrog verksamhet och ekonomisk rapport för 2011.

FHR § 3
Kostinspiratören, uppföljning
Kostinspiratören Sara Olofsson arbetade först utifrån extramedel från Hälso- och
Sjukvårdsnämnden. Första halvåret 2011 tjänstgjorde hon på halvtid med medel från FHR och
under hösten var hon anställd till 25 % av förskolan. Då hon fick annat arbete närmare
hemorten har hon nu slutat. En del av hennes arbete var att ta fram en kostpolicy för BUN.
Detta har utvidgats till att gälla även ON och fullmäktige godkände en kommunal kostpolicy i
december. Policyn skall resultera i handlingsplaner för respektive nämnd. Liselotte B och
Karin G gav en sammanfattad bild av kostinspiratörens arbete. Kostinspiratören har en kurs
för överviktiga mellanstadieelever och en för högstadie- och gymnasieelever är planerad.
Hennes arbete har också resulterat i att frukost serveras på högstadiet, det har blivit ett
tillagningskök på Barnkullen och det pågår en utredning om fler.

FHR § 4
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Jämställdhet
Rapporten Hur ser det ut? Jämställdhetsintegrering i Västra Götalands läns kommuner är ett
led i Länsstyrelsens arbete med att främja insatser för jämställdhetsintegrering i länet.
Rapporten ger en bild av hur arbetet organiseras och bedrivs i kommunerna, samt beskriver
framgångar och utmaningar.
Resultatet av kartläggningen ledde till att Kommunnätverket för jämställdhetsintegrering
bildades i slutet av 2010. I dagsläget ingår större delen av länets kommuner i nätverket.
Under 2012 inleds ett arbete med att utveckla en Jämställdhetsstrategi för Västra Götalands
län. Syftet med den tänkta strategin är att flera aktörer kraftsamlar bakom uppsatta mål för att
tillsammans påverka utvecklingen i länet. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen.
I föreliggande rapport betonas vikten av kommunernas engagemang i jämställdhetsarbetet. Då
kommunnätverket kommer att ha en värdefull roll i såväl framtagandet som genomförandet av
jämställdhetsstrategin ber Länsstyrelsen att vi åter ser över kommunernas representation i
nätverket. Tanum ingår inte i nätverket. Olle T föreslår att Dan A ingår i nätverket för
Tanums del. Folkhälsorådet blir det organ där rapportering och eventuella åtgärder för
Tanums del kommer att behandlas.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Dan Andersson att ingå i Länsstyrelsens kommunnätverk för jämställdhetsintegrering.

FHR § 5
Hälsa på lika villkor
Dan A föredrog resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomfördes i alla
kommuner i Västra Götaland 2011.

FHR § 6
Rapporter
Vice ordförande i FHR
Hälso- och Sjukvårdsnämnden har utsett politiker från majoriteten till vice ordförande i
folkhälsoråden. Det innebär för Tanums del att Henrik Svedberg kommer att ingå i presidiet.
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Välfärdsbokslut
Arbetsgruppen är inne i ett läge där framtagande av statistik och färdigställande av innehållet
håller på att slutföras. Valda delar ur VFB kommer att ingå i kommunens årsredovisning och
därför är slutdatum i dagarna.
BRÅ samverkansavtal
Kommunstyrelsen hade uppe ärendet men ville inte ta beslut förrän det fanns ett förslag till
åtagandeplan bilagd. BRÅ har fått i uppgift att ta fram en sådan.
Sociala investeringar möte
Den 15 december hade vi ett möte med de som var med på konferensdagen plus några till. Det
finns ett intresse för att med särskilda pengar satsa på något förebyggande men i Tanums
ekonomiska system finns pengarna på varje nämnd och inte gemensamt. Vi bestämde att ha
en uppföljning efter ca ett halvår.
Kulturplaneterna, Riverside Uddevalla 26 januari
Rädda barnen har en verksamhet som vänder sig till barn med sociala problem. Verksamheten
bedrivs på sommaren och har kulturell inriktning. Fyrbodals kommunalförbund står bakom
detta och kommer nog att bidra med medel. Kommunens del blir att avsätta arbetskraft som
fritidsledare, ungdomsvägledare m.fl. Någon konstnär kommer att anlitas. Tanum har anmält
intresse och faller allt på plats kommer det att bli verksamhet i sommar.
Arbetsgrupper som haft möte sedan senaste FHR mötet: VFB och familjecentralen.

FHR § 7
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

