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  Utdragsbestyrkande 

 
Tid och plats Måndagen den 18 maj 2020, klockan 13.00 – 16.00,  

i Bolstadsrummet  
 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) Kommunstyrelsen    
 Anna Sanengen (C) Kultur- och utbildningsnämnden  
 Daniel Jensen (KD) Socialnämnden  

Michael Melby (S) Kommunstyrelsen   
  
 
Tjänstgörande ersättare Ewa Arvidsson  (S) Hälso- och sjukvårdsnämnden    

     
                                                     
Övriga närvarande    
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) Kultur- och utbildningsnämnden 
      

         
Tjänstemän Glenn Nordling, folkhälsostrateg 
 Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef 
 Malin Johansson, socialchef 
 Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef 
  
      
Övriga Monica Lindberg, Polisen Mellerud 
 Eva-Lisa Fröjd Karlsson, Närhälsan Mellerud 
   
 
Utses att justera   
Justerare Ewa Arvidsson   
Ersättare       
  
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 maj 2020, klockan 15.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 8 - 13    
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Glenn Nordling 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson   

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ewa Arvidsson   

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Miljö- och hälsorådet 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-06-19 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 8      
 
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: 

• Uppföljning av skrivelse till Trafikverket angående övergångsställe vid köpcentret   
• Mopedparkeringar vid torget, skolan, resecentrum och köpcentret  
• Information om inställda arrangemang 
• Covid- 19 och dess påverkan på besöksantal  
• Framtida samarbete med SPF och PRO 

    
Utförligare information om respektive ärende finns i ungdomsrådets sammanträdesprotokoll  
från 2020-05-18.  
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§ 9    
               
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  
Samtliga skolenheter har gjort riskbedömningar med anledning av Covid- 19. Skolan testar nu 
personal som är hemma med milda symtom, för att säkerställa att det ska finns personal på 
plats i skolan. Uppföljningar visar att frånvaron bland lärare och elever var störst vecka 12 då 
40 procent av eleverna och 26 procent av personalen var borta från skolan. Nu har allt återgått 
till en mer normal nivå. Detta gäller också förskolan. Elevenkäten ligger ute nu och ska vara 
genomförd och klar den 26 maj. Enkäten är ett steg i skolans kvalitetsarbete för att hela tiden 
bli bättre. Skolavslutningen kommer att genomföras men dock på lite annorlunda vis.  
Rådande omständigheter och restriktioner från myndigheter har inneburit att ett stort antal av 
kommunens ferieplatser för ungdomar har dragits tillbaka. Ett stort arbete har lagts ner på att 
hitta nya platser, bland annat inom föreningslivet.    
    
Socialförvaltningen 
I dagsläget handlar det mesta inom förvaltningen om Covid- 19. Utbildningar i basala 
hygienrutiner har genomförts och behov finns av ytterligare utbildning i när, var och hur man 
använder skyddsutrustning. Inom förvaltningen håller man på att se över och arbetar utifrån sin 
pandemiplan. Semestrar håller på att planeras utifall ett krisläge skulle uppstå. Egentester 
genomförs för personal med lindriga symtom, för att kunna säkerställa att det finns personal på 
plats. Ensamhet i eget boende är ett viktigt område just nu och 70 + är en stor riskgrupp för 
bland annat depressioner. Det nya boendet på Ängenäs öppnar i sommar och planering pågår 
inför flytt dit, samt inför stängning av boendet på Kroppefjäll.    
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Personalläget ser bra ut och det är hög närvaro inom förvaltningen. Det är också många projekt 
som är igång, boendet på Ängenäs, breddning av väg E 45, översyn och uppfräschning av 
gator, fastigheter, grönytor och en eventuell flytt av kolonilotter. Förvaltningen har börjat 
använda en SMS aviseringstjänst för att kunna nå ut med aktuell information till allmänheten. 
Det kan handla om till exempel vattenläckor, men tjänsten kan också användas för att nå ut 
med information inom andra områden.     
 
Närhälsan Mellerud 

Större omfattning vård via Skype och telefon. Nu finns också Närhälsan online, där det går att 
boka videosamtal och inom snar framtid kommer även Närhälsan i Mellerud finnas med. 
Personalen är oväntat frisk och även om del planerad verksamhet har skjutits fram så har man 
inte behövt ställa in så mycket vård. Det har upprättats en Covid bod på baksidan. Man 
upplever sig vara välinformerade och att det bedrivs ett mycket bra samarbete med kommunen.   
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Polisen Mellerud 
Den rådande situationen med Covid- 19 visar sig även hos polismyndigheten. Vid vissa 
ingripanden händer det att den gripne hotar med att vara smittad och hosta eller spotta på 
polisen. Polisen har dock tillgång till både skyddsutrustning och saneringsmöjligheter. 
Brottsstatistiken håller sig på en låg nivå inom vissa områden är den anmälda brottsligheten 
lägre än vanligt. Mellerud har i dagslägen en Tf kommunpolis som kommer att tjänstgöra året 
ut. Kommunpolisen kommer att förlägga stor del av sin arbetstid på stationen i Mellerud, vilket 
är positivt för kommunen. Lokala BRÅ har haft möte och med tanke på stängda gränser så 
diskuterades där bland annat ifall minskad tillgång på en viss drog kan ge ett uppsving för en 
eller flera andra droger.        
 
Kommunstyrelsen 

Covid- 19 påverkar även det politiska arbetet i kommunen, men inte så allvarligt att det har 
funnits behov av att aktivera kommunens krisledningsnämnd.   Sammanträden genomförs till 
stor del via Teams och kommunfullmäktige sammanträder i andra lokaler för att kunna sitta 
utspritt och hålla avstånd. Informationsutbytet är stort och täta avstämningar görs med bland 
annat näringslivsrådet, eftersom näringslivet är starkt påverkat av den rådande situationen.   
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§ 10      
 
Information från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden  

 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden informerar om aktuella frågor inom nämndens område. 
Covid-19 har såklart också drabbat hälso- och sjukvårdsnämnden och även här har många 
fysiska möten bytts ut mot digitala möten. HSNN håller på att sammanställa ”Mål och 
inriktning”. Arbetet med att ta fram ”Mål och inriktning” bygger på behovsanalyser, 
planeringsunderlag 2020 och utförarnas inspel inför 2021. Inga beslut är fattade ännu men ett 
område som måste bli bättre är ökad tillgänglighet inom BUP och vuxenpsykiatrin.   

Vidare så är koncernkontorets bedömning att folkhälsoråden överlag kan bli bättre på att 
prioritera större och fleråriga insatser.  

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är medvetna om att den rådande pandemin påverkar det 
lokala folkhälsoarbetet. Flera av årets planerade insatser kan bli inställda, vilket gör att 
folkhälsoråden kan bli tvungna att göra stora omfördelningar i budget. Det föreligger också en 
risk att folkhälsoråden i slutet på året, får ett stort överskott i budget på grund av uteblivna 
insatser och aktiviteter. Den rådande situationen kan också utgöra en utmaning i planeringen 
av fokusområden och budget 2021. Här är den samlade bedömningen att både kommunen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden måste vara lyhörda och flexibla för att få till ett så bra arbete 
som möjligt.      
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§ 11   
 
Covid-19 och konsekvenser för miljö- och hälsorådet   

 
Miljö- och hälsorådets beslut 
Miljö- och hälsorådet tackar för informationen och beslutar att genomföra ett avstämningsmöte 
enligt förslag.   
 
Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsostrategen informerar om de konsekvenser som den rådande pandemin för med sig och 
som påverkar årets budgeterade insatser. Vissa insatser kommer inte att genomföras under 
året överhuvudtaget, medan vissa eventuellt kan genomföras i höst, men då till mycket mindre 
kostnad än vad som budgeterats, vilket med stor säkerhet kommer att generera ett stort 
överskott i miljö- och hälsorådets budget. Formerna kommer att bli annorlunda och både 
kommunen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden bör enligt folkhälsostrategen redan nu 
fundera på hur detta ska hanteras.  
 
Med anledning av den rådande situationen ges förslag på att lägga in ett extra 
avstämningsmöte den 28 augusti kl. 09:00 – 10:00.    
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§ 12   
 
Fokusområde och budget 2021 
 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet ger folkhälsostrategen i uppdrag att göra en sammanställning över 
aktuella nationella, regionala och kommunala mål- och inriktningsdokument inklusive Agenda 
2030.    

 
Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsostrategen informerar om de konsekvenser som den rådande pandemin för med sig och 
som kan påverka planeringen av fokusområden och budget 2021. Inför planering av 
fokusområde för 2021 bör en tydligare koppling göras till Agenda 2030. För att miljö- och 
hälsorådet ska kunna göra ett bra budgetunderlag så efterlyser också Folkhälsostrategen tydliga 
inspel från kommunens nämnder och förvaltningar.          
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§ 13  
 
Övriga ärenden 

 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet tackar för informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategen informerar om framflyttade och inställda konferenser och utbildningar: 

• Barnrättsutbildning / barnkonventionen som var tänkt att hållas i Åmål den 27 mars är 
framflyttad till den 4 september. Platsen är inte bestämd ännu.  

• Idébytardagen som var tänkt att hållas i Åmål den 16 apr är framflyttad till 3 mars 2021. 
Platsen blir antagligen samma. 

• Kommundialogen med Tillväxtverket som var planerad att hållas på plats hos Tillväxtverket i 
Stockholm den 1 juni kommer istället att genomföras digitalt via ett webbmöte. 
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