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§6

Information från ungdomsrådets möte
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Under förmiddagens möte med ungdomsrådet togs följande ärenden upp:
• Föregående stormötes protokoll
• Redovisning av uppdrag från möte 20-12-07
• App – Ung i Mellerud
• Psykisk ohälsa
• Övriga ärenden - information
För utförligare information och fördjupning i respektive ärende hänvisas till ungdomsrådets
sammanträdesprotokoll från stormöte 2021-05-17.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

3

MELLERUDS KOMMUN
Miljö- och hälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-05-17

sida

4

§7

Information från respektive verksamhet
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen och beslutar att till hösten gå ut med information
till förskolorna med anledning av att antalet barn med karies ökar.
Sammanfattning av ärendet
Representanterna i miljö- och hälsorådet informerar om aktuella ämnen inom de verksamheter
som de representerar. Då representation från socialförvaltningen och norra hälso- och
sjukvårdsnämnden saknades vid dagens sammanträde finns de inte med i redovisningen nedan.
Skolförvaltningen
Nästa vecka är kultur- och utbildningsnämnden klar med undersökning där 300 personer har
fått tycka till om barnomsorgen. Till skillnad mot tidigare undersökningar har respondenterna
denna gång haft möjlighet att skriva kommentarer, vilket ses som värdefullt. Förskolan är den
verksamhet som haft det svårast med pandemin vad gäller smitta, men också på grund av att
föräldrar inte vågat lämna sina barn i förskoleverksamheten.
Enligt smittskydd VG- regionen så fanns det vecka 18 ingen smitta av Covid på inom skolan i
Mellerud. Nu är all undervisning åter förlagd till i skolan och det går att se att ca 75 – 80 elever
inte har klarat distansundervisningen på ett tillfredsställande sätt. Det kommer att bedrivas
sommarskola för både högstadiet och gymnasiet.
Biblioteket har haft öppet med ett begränsat besöksantal på 10 personer i lokalerna. Det har
fungerat bra och det har inte, som kanske befarats, bildats köbildning utanför.
Kulturbruket på Dal har pausat hela sin verksamhet och går nu in i planerat sommaruppehåll.
Till hösten väntas det dra i gång igen och då förhoppningsvis med full kraft.
Folktandvården
Det har varit ett turbulent år med stort frånfall periodvis och äldre patienter har fått vänta,
vilket bidragit till en vårdskuld. Verksamheten är i behov av fler behandlare. Det saknas minst
en tandläkare och det har visat sig vara svårt med rekrytering. En anledning är att det är
problem med pendlingsmöjligheter. I dagsläget bemannas också Brålanda med personal från
Mellerud vilket inte är bra.
Verksamheten har anställt en entrévärd som tagit emot patienter och delat ut munskydd och
sett till att de spritat händerna. En ursprunglig tanke var att i samverkan med Närhälsan ha en
gemensam entrévärd, men det fungerade inte lokalmässigt. Antal patienter i väntrummet har
varit begränsat till fyra.
Folktandvården har också uppmärksammat att barn med karies ökar och det är av största vikt
att lyfta frågorna om kost och tandborstning. Detta är en folkhälsofråga och förslag lyfts om att
med anledning av detta gå ut med information till förskolorna, förslagsvis till hösten.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Smittläget ser bättre ut i Västra Götaland, dock med variationer. I Mellerud minskar
smittspridningen och vi kan konstatera att vi har haft en lång tuff tid med prövningar av olika
slag. Nu pågår diskussioner om effekterna av pandemin och frågorna är många, till exempel om
vi drabbas av en inlärningsskuld, en vårdskuld, en social skuld och på det hela taget, vad är det
nya gamla? Kommunens ledningsgrupp diskuterar frågan om vad vi behöver ha med oss inför
hösten.
Samverkan är ett ledord och även om det redan idag bedrivs mycket samverkan, så behöver vi
se över hur vi kan stärka samverkan ytterligare, till exempel mellan socialtjänst och skola, men
också samverkan med andra verksamheter och aktörer.
Möten har hållits med VG-regionen kring strategidokumentet ”Det goda livet i Dalsland”. Det
kommer att hållas ett uppföljningsmöte med regionen kring detta dokument.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Har en pågående satsning på kommunens fritidsanläggningar i samarbete med
arbetsmarknadsenheten, där det röjts slingor och spår och anlagts sju nya grillplatser.
Upprustningen av torget har påbörjats med bland annat nya trottoarer med plats för enhetliga
uteserveringar. Det blir också en ny fontän och ny byggnad. Bygglovsansökan finns för denna
byggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också för att få till säkra övergångar vid
166:an och 45:an.
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Dnr KS 2021/296

Fysisk aktivitet – ny insats 2021 på grund av pandemin
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet beslutar att
1. avsätta 200 000 kronor till aktivitetsstöd för föreningar och organisationer.
2. dessa medel kommer att kunna sökas från miljö- och hälsorådet och aktiviteterna som
planeras ska syfta till ökad fysisk aktivitet och ökad gemenskap inom alla åldrar och
målgrupper.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar förslag från beredningen på hur miljö- och hälsorådet
kan omdisponera medel under hösten 2021 för att inte riskera att få ett stort
överskott i budget.
Statliga medel för gratis sommarlovsaktiviteter kommer i år att utlysas från
Socialstyrelsen, men dessa gäller endast barn och unga 6 - 15 år och endast under
sommarlovet. För att bredda målgruppen till att även gälla äldre och även förlänga
perioden året ut, kan miljö- och hälsorådet skapa förutsättningar för en mer
långsiktig satsning på såväl fysisk aktivitet som att förhindra isolering och
utanförskap.
Förslaget är att avsätta 200 000 kronor till aktivitetsstöd för föreningar och
organisationer. Dessa medel kommer att kunna sökas av miljö- och hälsorådet och
aktiviteterna som planeras ska syfta till ökad fysisk aktivitet och ökad gemenskap
inom alla åldrar och målgrupper. Konceptet liknas vid det bidrag som föreningar
och organisationer kan söka för gratis sommarlovsaktiviteter.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrategen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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§9

Information från folkhälsostrategen
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar de insatser som genomförts inom ramen för projekt
”Psykisk hälsa i Mellerud”, som delvis finansierats av medel från Tillväxtverket, samt vad som
händer framöver inom ramen för projektet. Fokusområde för projektperioden är samverkan.
Folkhälsostrategen informerar om hur arbetet går med att inrätta en familjecentral i Mellerud.
Möte har hållits med en arbetsgrupp, där framtagna förslag på lokaler och de olika
verksamheternas förutsättningar och möjligheter att ingå i samverkan diskuterades. Nästa steg
är att de olika verksamheterna lämnar in underlag som beskriver detta. Folkhälsostrategen gör
sedan en sammanställning som lyfts för diskussion vid nästa möte.
Folkhälsostrategen informerar om hur ungdomshuset Stinsen kommer att bedriva sin
verksamhet under sommaren. Planerna är att försöka ha öppet verksamheten en gång per
vecka under sommarlovet. I samverkan med Svenska kyrkan kommer det också att ordnas
specialarrangemang riktat till målgruppen.
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§ 10

Diskussion kring fokusområden och insatser 2022
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet beslutar att ge folkhälsostrategen i uppdrag att skicka ut frågan till
samtliga representanter i miljö- och hälsorådet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö – hälsorådet behöver i tidigt skede påbörja en diskussion om vilka
fokusområden som ska prioriteras 2022, samt insatser/aktiviteter kopplade till
dessa områden. Med anledning av att budgetunderlag för 2022 ska vara Hälso- och
sjukvårdsnämnden tillhanda senast 1 december, med andra ord innan miljö- och
hälsorådets sammanträde den 6 december, bör budgetunderlag vara klart för
beslut vid nästa sammanträde den 13 september.
Eftersom representation från några viktiga aktörer inte finns med vid dagens
sammanträde lyfts förslag om att skicka ut frågan till samtliga representanter i
miljö- och hälsorådet. Folkhälsostrategen får i uppdrag att göra en sammanställning
av inkomna svar, som sedan diskuteras vid nästa sammanträde den 13 september,
då även tid avsätts för att gemensamt arbeta fram ett budgetunderlag för 2022.
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