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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:
• Övergångsställen – i huvudsak vid köpcentret men också vid resecentrum /
ungdomshuset Stinsen och över 45:an vid tingshuset
• Mopedparkeringar – det saknas i kommunen
• Information om genomförda och kommande arrangemang
• Frågan om utökad representation i ungdomsrådet
• Läsprojekt
• Tyck till om torget
Utförligare information om respektive ärende finns i ungdomsrådets
sammanträdesprotokoll från 2020-02-17.
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Dnr KS 2020/107

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2019
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner uppföljningen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redovisar uppföljning av folkhälsoavtal för 2019.
På grund av den rådande situationen med kommunens ekonomisystem, har miljöoch hälsorådet fått uppskov med den ekonomiska uppföljningen av folkhälsoavtalet.
Den ekonomiska uppföljningen skulle vara klar den 15 februari men kommer istället
att skickas in så fort den blir klar.
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Dnr KS 2020/106

Ansökan om bidrag till projekt Föreningsliv för alla i
Dalsland 2.0
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet beslutar att
1. bevilja ansökan från Dalslands fotbollsförbund (DFF) med totalt 40 000 kronor,
med tillägget att projektledningen regelbundet återkommer till miljö- och
hälsorådet med tydliga redovisningar om hur projektet fortlöper.
2. finansiering sker via miljö- och hälsorådets budget 2020.
Protokollsanteckning
Ulf Rexefjord (SD):
Sverigedemokraterna menar att särlösningar grundade på etnicitet är förkastligt
och bidrar till ökad polarisering i samhället istället för att främja integration. Vi
håller folkhälsan högt på dagordningen och vill i allra högsta grad främja denna,
men ser vi ett hälsoproblem hos kvinnor specifikt skall folkhälsomedel riktas till
dessa och inte en etnisk grupp bland kvinnor. Vi förutsätter att insatta medel
kommer rätt personer tillgodo utan att en särskild grupp pekas ut.
Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 9 december 2019 beslutade miljö- och hälsorådet att
avslå en projektansökan från Dalslands fotbollsförbund (DFF) med motiveringen att
ansökan måste förtydligas och kompletteras.
Till dagens sammanträde har DFF inkommit med en ny ansökan för rådet att ta
ställning till. Projektet Föreningsliv för alla i Dalsland 2.0 syftar till att få fler
tjejer/kvinnor att röra på sig. Det huvudsakliga målet är att de på sikt tränar i
befintliga grupper/föreningar som finns i samhället, samt att de överför detta
hemma så att det blir naturligt även för deras döttrar.
Beslutet skickas till
Dalslands fotbollsförbund (DFF)
Folkhälsostrategen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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§4

Diskussion om utökad medverkan i ungdomsrådet
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen och ställer sig bakom ungdomsrådets
beslut.
Sammanfattning av ärendet
Frågan om att även inkludera kommunchefens ledningsgrupp i ungdomsrådet har
diskuterats. Ungdomsrådet har beslutat att ge kommunchefen tillträde till mötena,
men att inte utöka representationen ytterligare.
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§5

Information från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Gustavsson från norra hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om
aktuella frågor inom nämndens område.
• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 26 april 2019, § 59, att
godkänna digitala vårdkontakter med psykolog för vårdcentralerna i Dalsland i
de fall psykolog inte kan tillhandahållas på annat sätt och under förutsättning att
vårdcentralerna beaktar de risker som lyfts fram i konsekvensanalysen från KPH
(Kunskapsstöd för psykisk hälsa) och organiserar verksamheten efter det.
• Närhälsan inkom i november 2019 med en beskrivning av hur de skulle
organisera verksamheten med digitala psykologer. I beskrivningen och ansökan
framgick att man ville prova arbetssättet på fler vårdcentraler än i Dalsland.
Ansökan omfattade följande vårdcentraler: Närhälsan Bengtsfors vårdcentral,
Närhälsan Dals-Ed vårdcentral, Närhälsan Färgelanda vårdcentral, Närhälsan
Bäckefors vårdcentral, Närhälsan Mellerud vårdcentral, Närhälsan Kungshamn
vårdcentral, Närhälsan Tanumshede vårdcentral och Närhälsan Fjällbacka
vårdcentral.
• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 29 november 2019, § 193,
att godkänna projekt med digitala psykologer enligt Närhälsans ansökan, under
förutsättning att Närhälsan beaktar och genomför förändringar enligt de
synpunkter som tagits upp i bedömningen av ansökan. Närhälsan ålades också
att senast i december 2020 redovisa utfallet av utvärderingen av projektet.
Ansvarig tjänsteman fick i uppdrag att ta fram en kontrollplan som ska tillse att
aktuella vårdcentraler senast den 1 april 2020, tillhandahåller
psykologkompetens i sådan omfattning att befolkningens behov tillgodoses.
Kontrollplanen ska innehålla förslag på åtgärder om kontrollplanen inte uppfylls.
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§6

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.
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Sjukfrånvaron bland personalen minskar, från 7,42% 2016 till 4,74 % 2019. Detta
är viktigt för barnen då sjukfrånvaron varit störst i förskoleverksamheten. Orsaken
till att siffrorna vänt till det positiva tros vara ökad trivsel och ett bra arbetsklimat
på jobbet. 2019 hade förvaltningen en sjuklönekostnad på 2,5 miljoner kronor och
med vikariekostnader steg siffran ytterligare till 3,5 miljoner. Det är en hög kostnad
för att inte personalen är på plats. Men nu syns en positiv utveckling och det är
viktigt att hålla fast vid detta så att trenden fortsätter.
Socialförvaltningen
I dagsläget är det mycket fokus på äldres ensamhet, att bryta den ofrivilliga
isoleringen.
Positivt arbete i närsjukvårdsgruppen och 80 personer från olika personalgrupper
har nu gått SIP utbildning (Samordnad Individuell Plan).
Socialchefen sitter med i styrgruppen för psykisk hälsa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förskolan Telaris invigs den 12 mars 2020.
Äldreboendet på Ängenäs har öppet hus den 13 mars 2020.
Säkerheten ska ses över på skolområdet Nordal / Råda eftersom många föräldrar
kör och släpper av och hämtar sina barn. En bom kommer att sättas upp som
förhindrar detta framöver.
Förvaltningen utreder ett medborgarförslag om en lekplats i Dals Rostock.
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Information om konferenser och utbildningar
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen informerar om kommande aktuella konferenser och
utbildningar:
• Folkhälsoforum i Uddevalla den 6 mars 2020.
• Barnrättsutbildning / barnkonventionen i Åmål den 27 mars 2020.
• Idébytardagen i Åmål den 16 april 2020.
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