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Val av justerare
Ersättare:
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2
Information från ungdomsrådets möte Glenn Nordling 13.00 1

3
Uppföljning folkhälsoavtal 2019 Glenn Nordling L3:2O 2

4. Projektansökan DFF Glenn Nordling 13:45 11
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5 Diskussion om utökad medverkan i

ungdomsrådet
Glenn Nordling 14:00 15

6 Information från Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Kenneth Gustavsson
Ewa Arvidsson

14:15 16

7 Information från respektive
verksamhet

14:30 77

B Information om konferenser och
utbildningar

Glenn Nordling 14:50 1B

9 övriga ärenden 15:00 19

10.

11.

Ordföranden

Folkhälsosamordnaren



1
MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseko ntoret

ARENDE 2

FöREDRAGN INGSLISTA M H R

Dnr

Information frå n unodomsrådets sammanträde

RåOet diskuterar utifrån förmiddagens sammanträde med ungdomsrådet.

Förslag till beslut
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseko ntoret

FOREDRAGNINGSLISTA M H R

ARENDE 3 Dnr

Uoofölininq folkhälsoavtal 2O19

Folkhälsostrategen redogör för uppföljningen av folkhälsoavtal 2019

Förslag till beslut



a

Y3v
V

VÄSTRA
CÖTALAN DSREG ION EN
HÄLSO OCH S'UKVÄRDSNÄMNDEN

MELLERUDS
KOMMUN

U ppföljning av sa mverka nsavta I

avseende loka lt folkhä lsoa rbete 20L9

mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och

Melleruds kommun
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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 tre olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet) samt rådets prioriterade
områden.

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

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

Om den ekonomiska redovisningen inte är helt klar den 25 januari kan den mailas
separat till samma adress, dock senast den 15 februari.
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I

L. Sa mverka nsavta I folkhä lsa

x Folkhrilsoarbetet i Mellerud har
alltid och så långt det rir möjlig|
sin grund i statistiska underlag
och de behov som ses hos
ko mm un inv ån arn a. Amb iti on en

är att alltid bedriva ett långsiktigt
och systematiskt arbete.

X De insatser som miljö- och
hälsorådet gör har uttalade mål
och syften. Grundligare
uppföljningar av vissa insatser är
dock något som vi kan bli böttre
på.

n Barn och unga har under flera år
varit en prioriterad målgrupp i
Melleruds kommun.

tr Stämmer nar det göller
kommunens arbete med
målgruppen barn och unga.
Kanske inte fullt ut gentemot
andra målgrupper.

En ständtgt pågående process där
vi sedan förra uppföljningen dock
inte kommit så mycket langre.

x Det ör aldrig sjölvklart att
folkh öI s o p e r sp ektiv et r å d e r
överallt. Vi strateger måste
strindigt pkidera för folkhölsan
och folkhrilsoråden har i detta ett
viktigt uppdrag.
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Vårdaktörernas samverkan - i det lokala folkhälsoarbetet

Stor delaktighet Mindre
delaktighet

Primärvård

Tandvård

Mödravårdscentral

Barnavårdscentral

Ungdomsmottagning

Annan vårdaktör

2.

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera. De fyra
uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa forutsättningar för:

- insatser i tidig ålder
- insatser till barn och unga med migrationsbakgrund i syfte att främja goda skolresultat
- fysisk aktivitet
- påverka attityder och normer om bruk av tobak, alkohol och narkotika

3. Folkhä lsorådets prioriterade a rbete
Det lokala folkhöIsoarbetet tar sin utgångspunkt i de nationella folkhälsomålen, den lokala

folkhälsopolitiska policyn, kommunfullmriktiges-, nämndernas - och förvaltningarnas må[ samt de

prioriteringarna som varje år görs av miljö- och halsorådet. Utifrån detta verkar rådet för att främja
livsvillkor och motverka ojdmlikhet i hölsa. De insatser som har gjorts 2079 har haftfokus på att öka

förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor,lika för alla. De prioriterade områdena har under 20L9
varit foljande:

o Kontroll, inflytande och delaktighet
o Det tidiga livets villkor
. ÄIdres livsvillkor
o Levnadsvenor

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3
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Nämndens mål- och inriktning
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MåI:
Kontroll, inflytande och delaktighet

. samordnat upprättandet av lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

o samordnat deltagande vid webbkonferens "brottsförebyggande arbete i nöringslivet"
. deltagitvid planering och genomförande av "semråd översiktsplan"
. samordnat projektansökan samt lägesuppföljning av projekt "psykisk hölsa i Mellerud"
. deltagit på kommundialog med Tillvöxtverket och näringslivsdepartementet
o medverkat vid budgetdiskussioner och förvaltningarnas målarbete för 2020

o stöttat och utvecklat arbetet med kommunens ungdomsråd

o deltagit i planering och genomförande av kulturarrangemang i Mellerud

o stöttat bibliotekets "HäIsohörna" med författarbesök och förekisningar
o deltagitvid samverkansmöten med sqmordningsförbundet och projektet "Hölsoflödet"

o medverkat i arbetsgrupp i samarbete med AME och "integration i framtiden"
c samordnat arrangemanget folkhälsorådsnätverk Dalsland

. deltagitvid kommundialog med NHSN

o deltagit i samverkansgrupp angående ESF projekt
o medverkat i arbetsgrupp angående kommunens arbete med "Projektkarta"

o planerat och genomfört utbildning för kommunens nya P0S0M - grupp
o planerat och deltagit vid landshövdingsbesök i Mellerud
o deltagit vid planering och invigning av Melleruds handels köpcenter

. handlett studenter från barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet

. genomförtföreläsning "folkhölsa i Mellerud" på vuxenutbildningen AME

o deltagit på utbildning "Förenkla helt enkelt"
. medverkat vid Länsstyrelsens kommundialog om brottsprevention
o stöttat ungdomshuset Stinsens verksamhet under tid för renovering av fastighet
o stöttat genomförandet av återinvigningen av ungdomshuset Stinsen

o utvecklat grannsamverkan som metod i Melleruds kommun

. genomfört grqnnsamverkansmöten i Dals Rostock, Kabbo, Dalskog samt Ryr

. genomförtförelösningar i ömnet "folkhälsa" för gymnasieelever

o genomförtförelösning i ämnet "Rutiner och hölsa" på hölsoskola för nyanldnda

o samordnat och genomfört omorganisation av kommunens lokala BRÅ

Syftar målet till att minska skillnaderna i hälsa?

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatsema?

Ja
X

X

X

X

Nej
tr

!

tr

tr

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Effekterna av de genomlörda insatserna ör många gånger svåra att se på kort sikt. Det upplevs
positivt attfler och fler ser samarbete och samverkan som en viktig del och en nödvöndig vag

för att nå framgång i arbetet.
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Medverkande aktörer:
kulturskolan, polismyndigheten, kommunens förvaltningar, primärvården,
Fyrbodals kommunalförbund, samordningsförbundet, brottsofferjouren, Melleruds Handel,
Tillv öxtv erkeC Sv en ska SBU

MåI:
Det tidiga livets villkor

o medverkat vid planering av utbildning i barnkonventionen

o deltagitpå tröff med Hälsoköllan angående implementering av barnkonventionen

. deltagit och stöttat vid samordningsmöten - ABC (AIIa Barn i Centrum)

o varitDalslandsrepresentant i Hölsoköllans referensgrupp

. deltagit i rekryteringsgrupp för utökad fritidsledartjönst
o arrangerat utbildning i preparatkunskap för personal inom skola, socialtjrinst och fritid
. samordnat och arrangeratworkshop med ADAS- teater
o planerat och samordnatförsöksverksamhet "Mini - Familiecentrel"
. samordnat möten med brottsofferjouren angående genomförande av förelösning
o deltagitpå ungdomsmottagningskonferens
o genomfört heldagsworkshop angående skapandet av ungdomscentral i Mellerud
. samordnat studiebesök på Åmåls ungdomscentral

o samordnat uppstart och utveckling av verksamheten "Spåret" i Mellerud
o deltagit i samverkansgrupp med AME kring målgruppen utrikesfodda

. samordnat sommarlovs- och höstlovsaktiviteter 20L9 i samverkan med föreningslivet

. deltagit på Vcistra Götalands idrottsf'örbunds strategidag "Strategi 2025"
o stöttat ungdomshuset Stinsens arrangemeng, Valborg, Summerbrejk och Halloween

o medverkat vid "Hundsök i skolan", en drogförebyggande insats i samverkan med polisen

o stöttat IFO med ABC- utbildning (Alla Barn i Centrum) för familjebehandlare

Syftar målet till att minska 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 Nej
tr

tr

il
!

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Ett flertal av insatserna har visat direkta positiva effekter, medan andra förvantas ge positiva
effekter på kinsre sikt.
Medverkande aktörer:
Elevhölsan, kultur skolan, Kulturb ruket p å D al, P oli smyn d igheten, Hölsokällan AM E,

Lönsstyrelsen, föreningsliv, studieförbund, ungdomsmottagning, BVC, kommu nens förvaltningar
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MåI:
Äldres livsvillkor

o initierat arbete med fallkompetens i arbetslivet och falltrygghet for aldre

o stöttat idögruppen "Älvan" (kommunal frivilligorganisation för öldre)
o deltagit på möten med närsjukvårdsgrupp angående handlingsplan psykisk hölsa

. deltagit på möten med PSYKSAM angående handlingsplan suicidprevention

o arrahgerat förelcisning i ämnet suicidprevention

o samordnat insatser avseende seniorgym och vattengymnastikför seniorer

o stöttat soclaltjänst med utdelning av halkskydd till äldre
o samordnat genomförandet av ÅIdredag - "Vi vill leva hela livet"
o deltagit vid planering och genomförande av temavecka "Livet vört att leva"
o samordnat utbildning "Mer digital" i syfte att motverka digitalt utanförskap hos äldre
o samordnatförelasning "HörselhöIsa" i samarbete med lokala hörselskadades förening
o deltagit på möten med Svenska kyrkan angående öldres hälsa

o deltagit på möte med PR), SPF och ABF angående ofrivillig ensamhet bland äldre

Syftar målet till att minska 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

tr

X

X

Nej
n

X

tr

!

Vilka är de viktigaste effektema (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Friskvårdssatsningarna för seniorer har varit uppskattade av deltagarna och har visat positiva
resultat. Ovriga insatser förvöntas visa positiva resultat på löngre sikt.
Medverkande aktörer:
Rådahallens sport- och friskvådscenter, frivilligorganisationer, Telia, kommunens
Förvaltningar, svenska iudoförbundet, Svenska kyrkan, SPF, PRO, ABF

MåI
Levnadsvanor

o samordnat besök av SRHR-bussen till skolan

o stöttat genomförandet av insatsen "Vintercyklist 2079"
o genomfört antilangningskampanj 2019, samt medverkat på CAN workshop

. samordnat genomförandet av kommunens sportlovsaktiviteter
o stöttat genomförandet av "Pilgrimspop", en vandring med kulturella inslag

o medverkat vid möten angående skolgårdsprojekt "Attraktiv skolgård"
o deltagit på samverkansmöten angående fritidssysselsöttning för alla i Mellerud

o samordnat kommunens deltagande på 20L9 års konferens "förebygg.nu"

o medverkat vid extra föröIdramöten angående ungdomar på glid

Syftar målet till att minska skillnadema i hälsa?

Syftar målet till att öka andelen elever med fullftlljda studier?

Ja
x
X

Nej
tr

n
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4. Folkhä lsostrategens yrkesroll

Vilka är de största/huvudsakliga processerna eller uppdragen som du har varit
involverad i under året?

. omorganisation av lokala BRÅ

o projekt "Psykisk höIsa i Mellerud" och uppstart av verksamheten Spåret"

I hur stor omfattning har ovanstående arbete varit på eget, folkhälsorådet eller andra
förvaltningar/nämnders initiativ?
Som folkhrilsostrateg ör jag på initiativ av miljö- och hälsorådet och ibland på uppdrag av
kommunchef, mer eller mindre drivande och deltagande i olika forum. Utifrån roll och

ansvar kan det se olika ut. Det blir svårt att göra en trriffsöker uppskattning i vilken
omfattning arbetet skett på eget eller andras initiativ. I uppdraget ligger att alltid försöka
vara stöttande, drivande och deltagande, samt att ständigt prata för folkhälsa oavsett
initiativtagare och forum. En kvalificerad uppskattning blir dörmed;

50 o/o på rådets initiativ
25 o/o förvaltningar och nämnder
25 o/o eget initiativ

5. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska u ppföljningen redovisas i sepa rat u ppföli ni ngsbiloga

6. Avslutande kommentarer
Miljö- och htilsorådet har inga avslutande kommentorer.

7. Underskrift
Mellerud den 17 /2 2020

Morgan E Andersson
Ordförande i miljö- och hälsorådet

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

n

tr

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatsema?

Ett flertal av insatserna har visat direkta positiva effekter, medan andra förvöntas ge positiva
effekter på kingre sikt.
Medverkande aktörer:
Rådahallens sport- och friskvårdscenter, föreningslivet, ABF, kommunens förvaltningar, polisen,

Länsstyrelsen, S I SU, Kultur Vöst, folkhtilso strate.q erna i D alsl an d.
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Kom m u nstyrelse konto ret

ARENDE 4 Dnr

Proiektansökan DFF

Vid sammanträdet den 9 december 2019 beslutade miljö- och hälsorådet att avslå
ansökan från 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 ner 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.

Förslag till beslut
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MELLERUDS
KOMMUN

Till
Miljö- och hälsorådet
Ko m m u nstyrelseko nto ret
464 BO Mellerud

Ansökan om medel från Miljö- och hälsorådet 2O2O

Projektets namn

Föreningsliv för alla i Dalsland 2.0

Sökande/a nsva rig

Namn: Dalslands Fotbollsförbund
Adress: Storgatan t0, 464 30 Mellerud
Tel: 0530 - 101 81
Mobil: 0733 - 84 7t OB

Fax:
E-post : dalslandsff@telia.com
Org.nr. 86 2000 - 2645

Ba kgrund/ lägesbeskrivn ing

Kvinnor som kommer till Sverige som flyktingar är en utsatt grupp med en förhöjd
risk att drabbas av ohälsa. Detta av olika anledningar. Några utav dessa
anledningar är bl.a. att kvinnor födda utanför Sverige och utanför Europa väger lite
mera än svenska medsystrar i genomsnitt och är heller inte lika fysiskt aktiva.
Undersökningar visar också att kvinnor med utländsk bakgrund bosatta i Sverige
upplever sämre hälsa än kvinnor med svensk bakgrund. Kvinnor med utländsk
bakgrund har dessutom ofta lägre socioekonomisk status, vilket ofta leder till dåliga
matvanor och lägre grad av fysisk aktivitet. I förlängningen kan det leda till ökad
risk att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Denna utsatta grupp av kvinnor riskerar att efter ankomsten till Sverige bli
sittandes hemma. Tillgången till sötsaker i Sverige gör heller inte deras
hälsa gott. För att motverka isolering och istället underlätta integrationen i

samhället behöver dessa l<'rinnorstöttning och kunskap om kost, träning samt
Vsisk aldivitet.

Målgrupp

Nysvenska kvinnor / flickor i Dalsland

Kom m u nstyrelsekontoret
Folkhälsa och Agenda 21

Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: tL 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488

(t

ftfh
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Syfte / mäl

Syftet är att starta upp föreningsutbildning för nysvenskar, där vi utifrån ett
tidigare projekt där (DFF) Dalslånds Fotbollsförbund beviljats medel från
Framtidsbygder Dalsland genom jordbruksverket, vill fortsätta arbeta för att
främja hälsan och samtidigt utveckla kommunens integrationsarbete för
måtgruppen nysvenska kvinnor. Vi har ledan idag etablerat kontakt med två
nysvenska kvinnor som i Mellerud ocn Åmåt startat upp rörelseaktiviteter i form
av bl.a. gympapass och basketträning för nysvenska kvinnor.

Syftet är att i projektet använda oss av dessa båda kvinnor som igångsättare
och mojliggörare. De blir samtidigt en typ av ambassadörer för hela projektet.
Vi vill i förlängningen dessutom utöka konceptet med en kvinna / ambassadör
per kommun i Dalsland och genom projektet få möjlighet att stötta med
instruktörsarvoden och lokalhyror, plus extra arvode närvi nyttjar dem ute i

samhället i syfte att nå fler nysvenska kvinnor. Målet är en ambassadör i

varje Dalslandskommun och minst 30 - 60 aktiva kvinnor per kommun.

Huvudmålet med projektet är att få nysvenska kvinnor att våga / vilja röra på^
sig i olika former, att få dem att våga testa olika aktiviteter och i förlängning få
in dem i befintliga grupper / föreningsverksamhet när de hittat vad de tycker
om att göra. Här kommer vi att bjuda in föreningslivet att presentera sina
verksamheter. Genom att fler kvinnor involveras i projektets genomförande kan
vi också få en förlängd arm hem till deras döttrar och kan på så vis öka även
deras förståelse kring vikten av att röra sig och att äta rätt.

Organisation, samarbetspartners och nätverk

Dalsla nds Fotbollsförbu nd
Svenska fotbol lsförbu ndet
Miljö- och hälsorådet i Melleruds kommun
Dalslands föreningsliv

U ppföljn ingl utvä rderi ng

Enklare uppföljning av projektet kommer att göras halvårsvis och Högskolan
Väst kommer att kontaktas för att undersöka om intresse finns för eventuellt
examensarbete.

S p ri d n i n g av erfa re n h ete r/ res u ltat/ i m pl e m e nt ering / f ra mti d

Information om projektet och spridning av resultat kommer att ske via
lokaltidningar och social media och tack vare nära kontakter med Svenska
Fotbollförbundet och de övriga 23 distriktsförbunden kommer spridning av
erfarenheter och resultat att ske via muntliga kontakter samt via hemsidor och
mail, Vi delger ofta våra goda exempel vilket underlättar implementering av bra
arbetssätt och metoder.

Tidplan

Start januari / februari 2O2O
Slututvärdering juni 2021
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Kostnader och finansiering

Kostnad projektledning: t7 månader
Arvode, rörelsepass: ca 62 pass a 200 kr.
Arvode, ambassadör: ca 20 tillfällen a 500 kr,
Annonsering:
övrigt material:
Resekostnader: ca 100 mil x 1B:50
Lokalkostnader: 70 krltim. x 62 pass
Kostnader för u ppfölj n i nglutvä rderi ng

Total kostnad
Sökta medel av Miljö- och hälsorådet

Projektledning DFF
Mikael lsraelsson
Maria Pettersson Lans

255 000
72 400
10 000
3 500
2 900
1 850
4 350
5 000

295 000
40 000

Medfi na nsiä r/tid i ga re bevi ljade medel /egen i nsats

20 o/o arbetstid
2O o/o arbetstid

Sökandes underskrift

Maria Pettersson Lans

Kanslichef
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FOREDRAG NINGSLISTA M H R

ÄRrruoe s Dnr

Diskussion om utökad medverkan i unqdomsrådet

Folkhälsostrategen och kommunchefen lyfter ett förslag om att utöka
representationen i det kommunala ungdomsrådet till att även inkludera
förvaltningscheferna, istället för som idag endast politisk representation

Förslag till beslut
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FOREDRAGN INGSLISTA M H R

Änenoe s Dnr

fnformation från hälso- och siukvårdsnämnden

Kenneth Gustavsson och Ewa Arvidsson från hälso- och sjukvårdsnämnden,
informerar om aktuella frågor inom nämndens område.

Förslag till beslut
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Kom m u nstyrelsekontoret

Änenoe z Dnr

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.

Förslag till beslut



IB
MELTERUDS KOMMUN

Ko m mu nstyrelsekontoret

FöREDRAGNINGSLISTA M H R

ARENDE 8 Dnr

fnformation om konferenser och utbildninqar

Folkhälsostrategen informerar om kommande aktuella konferenser och utbildningar.

Förslag till beslut
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Kom m u nstyrelsekontoret

ARENDE 9

övrioa ärenden

FOREDRAGNINGSLISTA M H R

Dnr

Förslag till beslut


