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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-03-31

Diarienummer
LN LHM160006

Regionkontoret
Social Hållbarhet
Veronika Karlsson
Strateg för Social Hållbarhet

Laholmsnämnden

Föräldrar Emellan
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 anteckna lämnad information till protokollet

Sammanfattning
Föräldrar Emellan är ett nätverk som anordnar föreläsningar och andra aktiviteter
för föräldrar och andra vårdnadshavare i Laholms kommun. Laholmsnämnden har
via strateg för social hållbarhet varit drivande i arbetet med nätverket Föräldrar
Emellan. Under sammanträdet redovisas utvärdering för vårens första föreläsning,
planering för nästkommande föreläsning under våren samt hösten 2017.

Bakgrund
Föräldrar Emellan är ett nätverk som anordnar föreläsningar, föräldrastödskurser
och andra aktiviteter i Laholms kommun. Nätverket har funnits och varit aktivt
sedan hösten 2012.
Syftet med nätverket är att erbjuda föräldrar och andra vuxna ökad kunskap,
inspiration och motivation för att främja barn och ungas hälsa.
Nätverket består av representanter från Region Halland och Laholms kommuns
olika enheter och andra ideella organisationer.
Nätverket samordnas genom en samordnare Laholms kommun tillsammans med
strateg för social hållbarhet Region Halland, Laholmsnämnden.
Föräldrar Emellan har som mål att erbjuda föreläsningar och andra aktiviteter i
olika orter i kommunen varje termin. Ämnen för föreläsningarna baseras på
statistik, behov, aktuella ämnen, händelser i kommunen och
föräldrars/vårdnadshavares önskemål.
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Föreläsningar för Föräldrar Emellan våren 2017
16 mars 2017 - föreläsning om ”Panikångest och depression - den dolda
folksjukdomen” med Christian Dahlström
10 maj 2017 - föreläsning i samverkan med familjecentralen för småbarnsgruppen
”Smakträna din bäbis” med Ann Fernholm
10 maj 2017 – öppen kvällsföreläsning för föräldrar ”Det sötaste vi har” med Ann
Fernholm

Planering hösten 2017
Utveckla Föräldrar Emellan genom att utöka nätverk med fler representanter och
också involvera fler aktiviteter gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser
för föräldrar i Laholm.
Utveckla utvärderingsenkäten som delas ut i samband med föreläsningar i syfte att
hämta ett adekvat underlag och behov av föreläsningar bland målgruppen
föräldrar.
Höstens föreläsningar planeras enligt följande:
September 2017- kvällsföreläsning (tema ej bestämd)
November 2017- dags- och kvällsföreläsning med tema ADHD

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga betydande ekonomiska konsekvenser

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Amina Boulaabi
Nämndtjänsteman

