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§1

Information från ungdomsrådets möte
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Under förmiddagens möte med ungdomsrådet togs följande ärenden upp:
• Föregående stormötes protokoll
• Platsvarumärke Mellerud
• Samarbete med Melleruds handel
• Arbetet med psykisk ohälsa
• 10 års jubileum under Kanalyran 2022
• Skolavslutningsarrangemang ”Summerbrejk” 2022
• Gratis mensskydd till ungdomshuset Stinsen
• Övriga ärenden – information
För utförligare information hänvisas till ungdomsrådets sammanträdesprotokoll från stormöte
den 14 februari 2022.
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§2

Information från respektive verksamhet
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Respektive verksamhet som finns representerad i miljö- och hälsorådet, delger övriga om vad
som är aktuellt och på gång inom sin verksamhet:

Socialtjänst
•

Budgetuppföljningen för 2021 visar på ett plusresultat på 6 miljoner kronor.

•

Mycket arbete just nu kring etablering av familjecentral.

•

Beslut är fattat om att gå in i ”Mini Maria” vilket förhoppningsvis sker till hösten.

•

Inom Tillväxtverkets projekt ”Psykisk hälsa i Mellerud” har styrgruppen riktat om resurser till
mer tidiga insatser för barn och unga.

•

Socialtjänst och skola har förtätat sina samverkansmöten i syfte att skapa mer struktur.

Skola
•

Inom ramen för projekt ”Psykisk hälsa i Mellerud” ska en socialpedagog tillsättas på
Rådaskolan, för att i nära samverkan med elevhälsan och IFO arbeta operativt med elever
som befinner sig i riskzon.

•

En enkät är genomförd för att se hur skolpersonalen upplever arbetsmiljön. Denna är
redovisad för kultur- och utbildningsnämnden.

•

Arbetet med väpnat våld i skolan har fortsatt och samtliga enheter har övat inrymning och
utrymning. Redovisning av dessa övningar kommer att ske till nämnden.

Kommunstyrelsen
• Planering och arbete pågår för att genomföra Kanalyran 2022.
• Översyn görs av kommunchefen för att eventuellt skapa en ”Tillväxtenhet 2.0” innehållande
kommunens utåtriktade verksamhet.
• Arbete pågår för att färdigställa Bergs sjukhem, vilket beräknas vara klart om en månad.
• Friluftsgruppen som satts ihop fungerar bra och gör ett bra arbete. Det har arbetats fram
skötselplaner på alla kommunala anläggningar, skyltsättning har genomförts och grillplatser
har anlagts på ett flertal ställen i kommunen.
• Möte har hållits med Trafikverket för att få till säkrare övergångar på E45:an. Det som i
huvudsak sätter stopp för detta är de långa transporterna (frakt av delat till vindkraftverk)
som går igenom Mellerud.
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§3

Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om aktuella frågor inom
nämndens område:
• I arbetet med ungas psykiska hälsa, för att minska köerna på BUP, är nu avtal om
tilläggsuppdrag tecknat med Åmål. I takt med att fler vårdcentraler tecknar avtal ses en
trend att köerna faktiskt minskar. Det är lång väg kvar men trenden är positiv.
• Upphandlingen som var aktuell för driften av Dalslands sjukhus har avbrutits och gäller fram
till 31 november. Nu arbetar nämnden för att hitta ny avtalspart. Det kommer
förhoppningsvis inte bli något ”glapp” som blir kännbart för vårdsökare.
• En genomlysning har gjorts av vårdcentralerna i Dalsland och det finns flera som inte får
godkänt när det gäller omhändertagande av personer med psykisk ohälsa. En av
anledningarna är att det är problem med att rekrytera psykologer till verksamheterna. Det
upplevs också vara svårt att rekrytera läkare på flertalet av vårdcentralerna, vilket gör att de
bemannas av stafettläkare och det upplevs inte vara optimalt så det inte blir någon
kontinuitet. En fråga som diskuteras är på vilka sätt regionen och verksamheterna kan
genomföra rekrytering.
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§4

Uppföljning folkhälsoavtal 2021
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner uppföljningen för 2021 och vidarebefordrar uppföljningen
till Hälso- och Sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar uppföljningen av folkhälsoavtalet 2021.
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Uppföljning lovaktiviteter 2021
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar de aktiviteter som genomförts 2021 inom ramen för
Socialstyrelsens satsning på lovaktiviteter.
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Övriga ärenden
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om Folkhälsoforum i Vänersborg den 2 juni 2022.
Målgruppen för dagen är förtroendevalda och tjänstepersoner som ingår i Fyrbodals
folkhälsoråd, max 9 personer/folkhälsoråd. Folkhälsostrategen har gjort ett speciellt
utskick med inbjudan till rådets representanter.
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