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2 Information från ungdomsrädets
sammanträde

Glenn Nordling 13,15 3

3 Kort information från respektive
verksamhet 13:30

4

4 Information frän norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden

13:50 5

5 U ppfölj ni ng folkhä lsoavtal 2O2t Glenn Nordling 14:00 6
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6 U ppfölj n i ng lova ktiviteter 2O2I Glenn Nordling t4:20 77

7 Ovriga ärenden 14:50 1B

Ordföranden

Folkhälsostrateg
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAG NINGSLISTA M H R

Kom m u nstyrelsekontoret 2022-02-07

ARENDE 2 DNT

Information från ungdomsrådets sammanträde

Miljö- och hälsorådet informeras om förmiddagens sammanträde med ungdomsrådet.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAG NINGSLISTA M H R

Ko m m u nstyrelseko ntoret 2022-02-07

ÄneNor s Dnr

Kort information från respektive verksamhet

Respektive verksamhet som finns representerad i miljö- och hälsorådet, delger övriga om vad
som är aktuellt och på gång inom sin verksamhet.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA M H R

Kom m u nstyrelseko nto ret 2022-02-07

Änenoe c Dnr

Information från norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om aktuella frågor inom
nämndens område.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelse ko ntoret 2022-02-07

ARENDE 5 Dnr

U ppfölj n ing folkhä lsoavta I 2O2l

Fol khä lsostrategen redovisa r u ppföljn i ngen av fol khä lsoavta I 202L

FöREDRAG N INGSLISTA M H R
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U ppföljni ng av samverkansavtal
avseende lokalt fol khälsoarbete AOZL

mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Melleruds kommun

7



2

Om uppföljningen
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.

Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska
redovisas.
Uppföljningen avser ffra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och
inriktningsdokument fden del som avser folkhälsorådetJ, rådets prioriterade
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll.

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för
samverkansavtalet till exempel utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans
med uppföljningen.

Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförancle.
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari.

Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga.
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock
senast den 15 februari.
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L. Samverkansavtal folkhälsa

Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet.

Frirnärvård

Tandvård

Mödravårdscentral

Barnavårdscentral

Ungdornsmottagning

.4nnan vårdaktör

Stor delaktighet
*.

4

Mindre delaktighet
2l
2tr
2l
2l
2t
2l

t
*.

4

4

3

3

3

3

3

3

n Precis som 2020 så har Covid-l9 och

dess konsekvenser bidragit till att
arbetet inora flera områden blivit än

mer behovsstyrt. Därmed har arbetet

ocksä blivit mer tydligt, systematiskt

och lånEsiktigt.

Det finns tydliga syften och mål med

de insatser som görs och det görs

också uppföljnlngar och enklare

utvärderingar.

tr

M D Melleruds kommun har sedan flera år

tillbaka ett tydligt fokus på barn och

u,ngas hälsa.

tr X D Att integrera folkhälsoperspeKivet kan

nog ses som en våra främsta

uppgifter, det är i alla fall en klar

ambition och ett ständigt pågående

arbete.

n X Ett pågående arbete sor.n går saka
frarnåt. Det är inte enkelt och det är

en bit kvar innan vi är i mål med

detta.

X tr n Metleruds kommun prioriterar alltid

inflytande och delaktighet från

berörda målgrupper. Insatser
genornförs så långt det är möjligt
tillsammans med och inte bara för
aKuella målgrupper.
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En farniljecentral är under upprättande och därav stor delaktighet fi'ån ovan nämnda aktörer

2. Nämndens mål- och inriktning
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för:
- insatser i tidig ålder
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat
- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa* [i alla åldrar] * = nytt för 2O2l
- minska/motverka bruk av alkohol, tobah narkotika och doping

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m.

Det lokala folkhdlsoarbetet tar sin utgångspunkt från de nationella folkhälsomålen, Agenda 203Q
Hälso- och sjukvårdsnämndens måloch inriktning, Kommunfullmäktiges, nämndernas och.ftirualtningarnas må/,
samt de prioriteringar som varje år görs av miljö- och hälsorådet. Utifrån detta verkar rådet för att främja
livsvillkor och motverka ojämlikhet i hälsa. De insatser som har genomförts 2021 har hafr fokus på att öka
förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor, lika för alla. De prioriterade områdena har
uarit samma som under 2020;

. kontroll, inflytande och delaktighet - kopplat till Agenda 2030 nål 1, 2 och 8

. det tidiga livets villkor - kopplat ti// Agenda 2030 må/ 1,2,3,4,510 och 11

. levnadsvanor - kopplat till Agenda 2030 mål 3

bJ Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansaWal folkhälsa för respektive
mål under året.

MåI:
Kon tro//, dela ktighet och inflytande

Insatser:

Ungdomshuset Stinsen
KUR kommunala ungdomsrådet
Spåret
Id6qrupp Älvan

Syftal målet till att utjänna skillnaderna i hälsa?

Syftar målet till att öka andelen elever med fullftiljda sfudier?

Är målet satt ned utgångspunkt på prioriterade grupper?

Har målgnrppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

Ja
lvl

X

X

X

Nej
n

n

n

tr
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Vilka är de viktigaste eft-ektema (resultaterr/lärdomarna) av insatsema?

Ungdomshuset Stinsen är en arena där kommunen kan erbjuda ungdomar en meningsfull fritid, där
de tillsammans med varandra och ihop med fritidsledare, kan delta i olika projekt och aktiviteter.
Ungdomshuset har haft öppet fyra vardagkvällar i veckan med ett besöksantal på i snitt 40 ungdomar
per kväll. Fredagar har dock varit den mest välbesöKa kvällen med upp till B0 besökare. Speciella
arrangemang som till exempel Halloweenfesten lockade 155 besökare. Under 2021 har verksamheten
försökt att styra aktiviteter och öppethållande utifrån gällande restriktioner, vilket såklart har påverkat
verksamheten och gjort att allt fler utomhusaktiviteter genomförts. Ungdomshuset är en arena som ger
kommunen möjlighet att bedriva påverkansarbete och på ett inkluderande sätt arbeta med foljande
folkhälsoområden;

Demokrati och inflytande
Integration/inkludering
Drog- och brottsprevention
Fysisk aktivitet
Livskunskap
lämstä lldhet och jämlikhet
HBTQ

Det kommunala ungdomsrådet (KUR) bildades 2011 och har sedan dess utvecklats till ett
betydelsefullt råd, likställt det kommunala pensionärsrådet och funktionshinderrådet. Ungdomsrådet har
egna regelbundna möten. samt möten minst fyra gånger per år med politikerna i miljö- och hälsorådet.
Denna modell har varit framgångsrik för kommunen och ungdomsrådet har genom åren fungerat som
remissinstans och har också med framgång drivit igenom en mängd egna frågor som till exempel
upprättandet av utegym, PRIDE festivaler, mopedparkeringar och säkra gång- och cykelvägar.
Ungdomsrådet fungerar också som medarrangörer vid olika arrangemang på ungdomshuset Stinsen,
Kulturbruket på Dal, Dalsland center och det kommunala biblioteket.

Spåret staftade 2019 och är en lågtröskelverksamhet som syftar till att i samverkan samordna och
strukturera aktiviteter för målgruppen unga 76 -29 år, som befinner sig långt ifrån studier eller arbete.
Det kan också handla om elever i skolan som är på väg att tappa greppet om sina studier. Målet med
verksamheten är att bryta negativa livsmönster, skapa moLivation och stötta individen i att ta sig vidare.
Med lågtröskelverksamhet menas att deltagandet oftast är frivilligt och att det inte stälts några direkta
krav på motprestationer. Dock görs oftast individuella uppfö$ningsbara överenskommelser med
deltagarna. Utifrån deltagarnas situation och behov kan stöttning och hjälp ges direK, eller genom att
slussa dem vidare till rätt instans. Målet är att möta individen där den är och skapa tillitsfulla relationer.
Även här har pandemin påverkat, men verksamheten har under 2021 besökts av 35 individer varav;

5 har kommit in på praktikplats
8 har gått vidare i någon form av arbete
t har börjat studera
5 har fått hjälp genom att slussats vidare till annan verksamhet inom kommunen

Id6grupp Älvan
Iddgrupp Äkan är en aktivitetsgrupp/förening bestående av representanter från
pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer (PRO, SPF, reumatikerföreningen,
hörselskadades förening) och har som syfte att arrangera aktiviteter för pensionärer. Under 2021 har
gruppen inte varit så aktiva på grund av pandemin, men har ändå genomfört några få aktiviteter.
Gruppen har haft regelbundna möten för att diskutera och planera arrangemang som trots allt kunnat
genomföras under rådande pandemi. En äldremässa är under planering för genomförande 2022.

Medverkande aktörer:
Skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, arbetsmarknadsenhet, Svenska kyrkan, studieförbund,
föreninqsliv, lokala företaqare, pensionärsföreninqar och funktionshinderföreninqar
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Mål:
Det tidiga livets villkor

Insatser:

Lokala BRÅ

Familjecentral
Föräldrastöd
RESCUR

Kul på hjul
Utbildninqar

Syftar målet till att udämna skillnaderna i hälsa?

Syftar målet till att öka andelen elever med fullftiljda studier?

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

Ja
X

X

X

X

Nej
tr

n

tr

n
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Vilka är de viktigaste eff-ektenra (resultaterr/lärdomarna) av insatsema?

Lokala BRÅ omorganiserades 2020 vilket resulterat i att kommunen lyckats strukturera upp det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på ett bättre sätt. Idag finns styrgrupp,
beredningsgrupp och verksamhetsgrupp, som utifrån ett årshjul arbetar med frågorna. Under 2021 har
arbetet handlat mycket om Medborgardialog, Medborgarlöfte, Lägesbild och att skapa en Ätagandeplan
för 2022. Näringslivet har också involverats i arbetet, vilket ses som mycket positivt.

Familjecentral är ett pågående arbete i Mellerud och har pågått under hela 2021. Mycket arbete
kvarstår men en lokal är hittad och arbetsprocessen fortsätter med ambitionen att kunna inviga
familjecentralen under våren 2022.

Föräldrastöd erbjuds i Mellerud. Vi har vi satt ihop ett ABC- team för att på ett samlat sätt kunna
erbjuda stöd till intresserade föräldrar. Teamet består av utbildad personal från förskola, BVC, iFO och
Svenska kyrkan. Under 2021 har det genomförts grupper väldigt sparsamt på grund av Covid-19.
Teamet har därför försöK att ställa om och har därför provat att genomföra digitala föräldrakurser,
vilket har upplevts positivt av både ledare och deltagande föräldrar. Som alternativ till fysiska träffar
kommer kommunen därfcir erbjuda både fysiska och digitala kurser framöver. På kommunens hemsida
har vi arbetat fram och publicerat ett anmälningsformulär där föräldrar kan anmäla intresse av att gå en
föräldrakurs. Planen är också att under 2022 utbilda fler personal i föräldrastöd.

RESCUR har som mål att utueckla och förbättra barns sociala och emotionella lärande och

resiliensfärdigheter, att främja barns positiva och prosociala beteende och hälsosamma relationer, att
främja barns psykiska hälsa och välbefinnande, i synnerhet bland de som löper risk för psykiska

problem, samt alt förbättra barns skolengagemang, motivation och lärande. En projeKgrupp har

tillsatts för arbetet och under 202I har gruppen fokuserat på organiserade rastaktiviteter på en av

kommunens F - 6 skolor. En socialpedagog har huvudansvar för aktiviteterna och arbetar med fysisk

aktivitet, trygghet och trivsel under rasterna, Alla i skolans elevhälsoteam har också läst boken

Elevhälsa i praktiken, Hur gör vi? som utgår från ledorden kunskap, trygghet och trivsel. Utifrån tips
i boken har det skapats etl trygghetsteam på skolan, bestående av elevhälsan och de pedagoger som

arbetar nära barnen på raster och fritids. Trygghetsteamet har ett nära samarbete med elevrådet for att
öka på elevdemokratin och för att eleverna ska känna att de är med och påverkar sin skoltid. En

trygghetsenkät har också genomförts på skolan. Synliga resultat som kan ses med satsningen är;

. flera lärare tycker att barnen är lugnare och gladare på lektion när de rört sig mycket på rasten

. antalet incidentrappofter har minskat betydligt

. antalet konflikter har minskat avseväd, både på rast och lektionstid

Kul På Hjul konceptet genomfördes första gången sommaren 2021 i syfte att skapa möjligheter för
barn och unga att kunna aktivera sig under sommarlovet. En aKivitetsvagn införskaffades och

utrustades med material för utelekar. Genom konceptet skapade vi möjlighet till ytterligare ferieplalser
än de som kommunen vanligtvis kan erbjuda. Via arbetsmarknadsenheten fick åtta ungdomar feriejobb
och två handledare anställdes för att stötta upp och arbeta ihop med ungdomarna. Under sommaren
besökte aktivitetsvagnen fyra utvalda platser inom kommunen. Insatsen togs emot väldigt positivt av

alla inblandade och blev också uppmärksammat i media via radio och TV. En utveckling av konceptet
kommer att göras med planen att genomföra insatsen sommaren 2022.

Utbildningar samt föreläsningar, seminarium och deltagande på konferenser inom en rad områden har
samordnats och genomförts för personal inom kommunala verksamheter bland annat skola, socialtjänst
och arbetsmarknadsenhet. Det har handlat om "Minska hälsoskillnaderna", 'Våldsprevention", Bryt
ensamheten", Suicidprevention', "Segregation", "Sverige mot narkotika", "Sociala risker", "Erasmus
projekt", "Barns bästa i fokus", 'Våld i ungas relationer", 'Alkohol och Corona", "Spel om pengar",
"Kultufting", ?latsutveckling", "Platsvarumärke Mellerud", "Filmkunskap", "Förebygg.nu" och ?åd för
framtiden".

Medverkande aktörer:
Poli s, skola, soci altj änst. Mel l eruds bostäder, Närhäl san, arbetsmarknadsenheten.
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MåI:
Levnadsvanor

Insatser

Seniorer på gym
Seniorbad
Falltrygghet och fallkompetens
Hälsocheck
Aktivitetsrundor och Bollkul
Vintercyklist
Fysisk aktivitet för äldre

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?

Syftar målet till att öka andelen elever med fullfoljda studier?

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatsema?

Ja
x
n

X

X

Nej
D

X

tr

tr
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Vilka är de viktigaste effektema (resultatenilärdornama) av insatserna?

Seniorer på gym och seniorbad är en insats som syftar till att erbjuda möjlighet för äldre 65+ att
vara fysiskt aktiva. En populär och återkommande insats är träning på gym och vattengymnastik.
Insatsen har skett i samverkan med Rådahallen sport- och friskvårdcenter. Deltagarna har i grupp och
med reducerat pris fått träna på gym ochleller träna i bassäng 10 gånger under ledning av en
instruktör, för att sedan själva bestämma om de vill fortsätta träna på egen hand, vilket många också
har gjort. Covid-19 har såklart påverkat omfattningen av denna insats, men trots detta så har 25
personer deltagit under hösten. Könsfördelningen var 17 kvinnor och 8 män. I den enkla uppföljning
som gjorts förklarar deltagarna att de upplever att träningen gör dem starkare, de får bättre balans,
bättre aptit, sover bättre och inte minst så upplever de den sociala gemenskapen som väldigt positiv.

Falltrygghet och fallkompetens är ett upparbetat koncept för att förebygga fallolyckor och de
konsekvenser det för med sig. Under hösten har en kurs i fallkompetens genomförts för Skogsstyrelsen
i samarbete med Kroppefjälls bed & breakfast och Kroppefjälls IF. Detta koncept är under ständig
utveckling och förhoppningen är att kurser i falltrygghet ska kunna erbjudas till det lokala föreningslivet
och kurser i fallkompetens till det lokala näringslivet. Kommunen har en utbildad instruktör och kurserna
genornförs i samarbete med Svenska ludoförbundet och AFA försäkring.

Hälsocheck startades i spåren av pandemin, för att stimulera till ffsisk aktivitet och förhindra social
isolering. Under hela 2021har föreningar och organisationer kunnat ansöka om en Hälsocheck från
miljö- och hälsorådet, för att genomfora aktiviteter som syftar till att bryta social isolering och för att
frärnja fysisk aktivitet. Krav har funnits på att aKiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna, ha ett
fokus på ffsik aktivitet, ge deltagarna stimulans och inbjuda tillsocial gemenskap, stimulera både
kvinnors, mäng flickors och pojkars deltagande samt främja inkludering och integration. Det har inte
varit möjligt att kvittera ut en Hälsocheck för ordinarie verksamhet, aktiviteter som riktar sig enbaft till
den egna föreningens eller organisationens medlemmar, eller som förutsätter att deltagarna redan
utövar en viss typ av aKivitet. Varje förening/organisation har kunnat ansöka om belopp upp till max
10 000 kronor. Resultatet blev paradoxalt så att endast ett väldigt litet antal ansökningar kom in med
anledning av smittspridning och restriKioner och att vi fortfarande lever i en pågående pandemi.

Aktivitetsrundor och Bollkul syftar till att skapa förutsättningar för människor att kunna vara fosiskt
aktiva. Under året har vi gjort en speciell satsning på översyn av beflntliga motionsspår och
vandringsleder i kommunen. Motionsspår har röjts och rustats upp med nya skyltar och märkning. Ett
stoft antal spår, rundor och slingor har uppdaterats. En reflexbana och tre speciella aKivitetsrundor har
skapats. En aktivitetsrunda innebär att skyltar sätts upp längs ett motionsspår. Skyltarna visar fysiska
övningar som går att utföra i sin egen takt. På varje skylt finns två olika övningar, en för barn och en
för vuxna. På skyltarna går också att läsa om spännande forskning och intressant fakta. Genom QR-
koder kan ockå utövaren komma åt film som visar de olika övningarna, ljudinspelningar samt
fördjupad information. Konceptet "Bollkul" innebär på liknande sätt att skyltar innehållande olika
utmaningar och tävlingsmoment med boll sätts upp vid lekparker, grönområden eller på skolgårdar.

Vintercyklist är en insats som sker i samverkan med VG- regionen och projekt "Hållbaft resande väst",
för att uppmuntra kommuninvånare att cykla även på vintern. De som blir antagna till projeKet erhåller
en fri service på sina cyklar samt en uppsättning vinterdäck. Motprestationen är att rykla till och från
jobbet minst tre dagar per vecka under projektperioden, samt att via en app rapportera in till
kommunen hur bland annat vinterväghållningen har varit.

Fysisk aktivitet för äldre är en insats som under året skapades utifrån en önskan från ett av
kommunens äldreboende. I samarbete med en lokal förening genomfördes då aktiviteten "Cardio
drumming", vilket är en aktivitet som ansågs passa bra för målgruppen. En försöksomgång
genomfördes, som togs emot väldigt positivt av deltagarna och efter det har flera träningstillfällen
genomförts. Det kan bli aktuellt att arrangera fler träningstillfällen under 2022 och då också på fler
äldreboenden i kommunen.

Medverkande aktörer;
Rådahallen sport- och friskvårdcenter, äldreorganisationer, Svenska judoförbundet, AFA- försäkring, VG-

lokala företa re och fören adsförvaltnisamhä
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4. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga

5. Avslutande kommentarer
a) Vilka förändringar har nigjort (inom folkhälsorådets budget) under året p.g.a.

Covid-19?

Under året har miljö- och hälsorådet ökat samarbetet med kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning och tillväxtenhet. Samarbetet har bestått av

upprustning av vandringsleder och motionsspår, i syfte att skapa förutsättningar
för ökad fysisk aktivitet och ökad utevistelse för alla kommuninvånare. lnom
övriga insatsområden har justeringar gjorts i budget för att anpassa aktiviteter till
rådande förhållanden.

b) Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och

som inte har redovisats under rubrik 1 - 5 kan det skrivas här.

6. Underskrift

Mellerud den / 20Zz

Morgan E Andersson

Ordförande i folkhälsorådet
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