MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsorådet

2021-02-15

Nr 1
sida

1(7)

Måndagen den 15 februari 2021, klockan 13.00 – 16.00,
i Bolstadsrummet och via Microsoft Teams

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Morgan E Andersson
Anna Sanengen
Daniel Jensen

(C) Kommunstyrelsen (via Teams)
(C) Kultur- och utbildningsnämnden (via Teams)
(KD) Socialnämnden (via Teams)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Ulf Rexefjord

(SD) Kultur- och utbildningsnämnden (via teams)

Tjänstemän

Glenn Nordling, folkhälsostrateg
Karl Olof Petersson, kommunchef (via Teams)
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef (via Teams)
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef (via Teams)

Övriga

Cajsa Lindberg
Marianne Brindbergs

§ 4 (via Teams)
§4

Utses att justera
Justerare
Ersättare

Daniel Jensen (KD)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 26 februari 2021, klockan 10.00

Justerade paragrafer

§1-5

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerande

..............................................................................................

Glenn Nordling

..............................................................................................................................................

Morgan E Andersson

..............................................................................................................................................

Daniel Jensen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Miljö- och hälsorådet

Sammanträdesdatum

2021-02-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-01

Datum då anslaget tas ned

2021-03-23

Förvaringsplats
Underskrift

för protokollet Kommunkontoret
........................................................................................................

Ingrid Engqvist
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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 uppgift från möte 20-12-07
• KUR:s 10 års jubileum
• Förfrågan från ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, om att vara med att utse

representant till urvalsgruppen för årets kulturpris

Utförligare information om respektive ärende finns i ungdomsrådets sammanträdesprotokoll
från 2021-02-15.
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§2

Information från respektive verksamhet
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Representanterna i miljö- och hälsorådet informerar om aktuella ämnen inom de verksamheter
som de representerar.

Skolförvaltningen

En del verksamheter börjar öppna upp igen. Biblioteket har öppnat igen men det har inte varit
något jättetryck, ingen köbildning, så det har gått bra. Maxantalet inne är tio besökare.
Ungdomshuset Stinsen öppnar också i liten skala, med både inomhus- och utomhusaktiviteter.
Dessa måste dock bokas i förväg och löper det väl ut så utökas verksamheten ytterligare. När
det gäller Covid så har skolan i Mellerud klarat sig ganska bra i jämförelse med andra
kommuner. I Mellerud har ett fåtal elever och lärare drabbats och det har varit utspritt vilket
gjort att skolorna sluppit stänga ner helt. Idag bedrivs distansundervisning för årskurs sju och
åtta genom att de varvar undervisningen på skolan med att studera hemma. På gymnasiet har
det bedrivits distansundervisning en tid, undantaget vissa yrkesprogram där studierna kräver
undervisning på skolan. Lärarna märker att fler och fler tröttnar och längtar tillbaka till skolan.
Det drogförebyggande arbetet har också fått stort fokus efter drogincidenten som nyligen
inträffade på Rådaskolan.

Socialförvaltningen

Mycket arbete med pågående vaccinationer som nu också börjar gå in på andra varvet. I övrigt
är det bokslutstider och mycket annat i fokus. Det är också mycket arbete med att få till en
fungerande organisation och samverkan med socialförvaltningen i Bengtsfors kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planering av utformandet av torget pågår och här har förvaltningen haft möte med det
kommunala ungdomsrådet, för att diskutera och inhämta synpunkter från ungdomarna. I övrigt
är det mycket på gång så här i början på det nya året. Det har varit mycket skridskoåkning och
här har förvaltningen sett till att spola is på lämpliga ställen. Förvaltningen medverkar i en
friluftsgrupp med anledning av att 2021 är ”friluftslivets år” och här görs kartläggningar och
skötsellistor för upprustning av kommunens motionsspår och vandringsleder. Tillsammans med
arbetsmarknadsenheten har också en grupp satts ihop för upprustning, med fokus på de
kommunala badplatserna och det satsas också på att skapa fler grillplatser på strategiskt
utvalda ställen.
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Projekt psykisk hälsa i Mellerud
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar de insatser som genomförts inom ramen för projekt
”Psykisk hälsa i Mellerud”, som delvis finansierats av medel från Tillväxtverket.
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§4

Rehabilitering i samverkan AME och IFO
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Marianne Brindbergs och Cajsa Lindberg informerar om att AME och IFO ser ett behov av bättre
samverkan med hälso- och sjukvården kring individen, för att undvika långa sjukskrivningar.
Oftast upplevs avsaknaden av en ingång i vården från verksamheternas sida. Det finns en
uppbyggd samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen (IFO),
men möjligheten saknas att via hälso- och sjukvården och till exempel en rehab koordinator,
få hjälp med att göra individen rehabiliteringsbar.
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Uppföljning av folkhälsoavtal
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner uppföljning av folkhälsoavtal 2020.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar insatser och budget i uppföljning av folkhälsoavtal 2020.
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