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kultur- och utbildningschef
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socialchef
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1

Val av justerare
Ersätta re:

Justeringsdag:
2

Information frå n ungdomsrådets
sammanträde

Glenn Nordling

13.00

1

3

Kort information från respektive
verksamhet

Kom m u nstyrelseko nto
Postadress: 464

80

13:15

ret

MELLERUD Besöksadress: Storgatan 13

00 Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: lL 74 4O-B Organisationsnummer
Telefon: 0530-180

212 000-1488
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6

7

13:30

3

Glenn Nordling

13:40

4

Glenn Nordling

13:50

13

Glenn Nordling

14:10

Information från Hälso- och
sjukvårdsnä mnden
Uppföljning

rul

Rå

niul

Information / rapporter
Projekt psykisk hälsa
Familjecentral
Ungdomshuset Stinsen
Lokala BRÅ
Fokusområden och insatser 2022

I4
B

15: 30

Övriga ärenden

9

10.

Ordföranden
Folkhä lsostrateg
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

FöREDRAGNINGSLISTA

MHR

nstyrelsekontoret

ARENDE 2

Dnr

Information från unqdomsrådets sammanträde
Miljö- och hälsorådet informeras om förmiddagens sammanträde med
ungdomsrådet.

Förslag

till beslut

t"

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

FöREDRAGNINGSLISTA

MHR

nstyrelsekontoret

ARENDE 3

Dnr

Kort information från respektive verksamhet
Respektive verksamhet som finns rep resenterad i miljö- och hälsorådet, delger
o
övriga om vad som är aktuellt och pa gång inom sin verksamhet.

Förslag

till beslut

3,
MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA MH R

Kom m u nstyrelsekontoret

ARENDE 4

Dnr

Information från norra hälso- och siukvårdsnämnden
Representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om aktuella frågor
inom nämndens område.

Förslag

till beslut
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nstyrelsekontoret

ARENDE 5

Dnr

Uoofölininq av insatsen "Kul På Hiul"
Folkhälsostrategen redovisar uppfoljning av insatsen med aktivitetsvagnen som

varit aktiv under sommaren.

Förslag

till beslut

(

Uppföljning "Kul På Hjul" Mellerud 2021?

ft
fI
ft

MELLERUDS

KOMMUN

6
Bakgrund
Under pandemin tvingas många barn och unga att avstå aktiviteter och socialt umgänge
med jämnåriga, vilket är allvarligt eftersom det är grundläggande faktorer för deras
välmående och personliga utveckling. Det är också viktiga beståndsdelar i barns och
ungas rätt till utveckling. Pandemin medför att många barn och unga riskerar att bli utan
meningsfulla aktiviteter på fritiden och speciellt under sommarlovet. Därmed löper de
risk att bli alltmer socialt isolerade. Detta fdrstärks av att många familjer fått eller
riskerar att få sänkta disponibla inkomster på grund av pandemin. Barn och unga som
redan innan pandemin befunnit sig ien utsatt situation har löpt större risk att drabbas
särskilt hårt. Det finns rapporteringar om att barn och ungas utsatthet har ökat markant
under pandemin.
Genom satsningen "Kul På Hjul" har Melleruds kommun kunnat erbjuda barn och unga
aktiviteter och socialt umgänge på sommarlovet. Satsningen har också inneburit att
kommunen via AME (arbetsmarknadsenheten) utöver de ordinarie feriejobben, kunnat
erbjuda feriejobb åt ytterligare åtta ungdomar och två handledare. Under sex veckor
fördelat på två perioder har de vistats på fyra olika platser i kommunen, för att erbjuda
barn och unga gratis organiserade sommarlovsaktiviteter.
Mot bakgrund av pandemins påverkan på barn och unga har denna satsning syftat till att
underlätta barn och ungas situation och livsförutsättningar. Det finns inga uppgifter på
exakt antal unika besökare insatsen har haft, men enligt dagliga noteringar från
handledarna rör det sig om runt 480 besök totalt. Några barn har besökt "Kul På Hiul"
flera dagar, medan några barn deltagit endast en dag. Många uppmuntrande ord har
hörts från både barn och föräldrar, inte minst familjer som under perioden turistat i
kommunen. Insatsen har också uppmärksammats av Radio P4 Väst och SVT Nyheter
Väst.

Genomförande
För att genomföra insatsen har en husvagn inhandlats, som sedan utrustats med olika
material för utomhusaktiviteter. En del material har tagits med hemifrån av handledarna
och folkhälsostrategen, som också varit samordnare för insatsen. Alla åtta ferieungdomar
och de båda handledarna har varit delaktiga i alla förberedelser samt i planeringen av
insatsen. De har därmed fått chansen att komma med tankar och id6er som kunnat
testas och som också kan ligga till grund för att utveckla insatsen i framtiden.
Ferieungdomarna själva döpte insatsen till "Kul På Hjul".

Eftersom det var första året som konceptet prövades i Melleruds kommun, var alla
inblandade överens om att sommaren 2021 borde ses som ett försöksprojekt. För att
göra det enkelt och smidigt valdes därför fyra platser ut där "Kul På Hjul" skulle befinna
sig veckovis. Nödvändiga tillstånd söktes och kontakt togs också med ansvariga på de
utvalda platserna. Eftersom ungdomarna själva inte kunnat flytta husvagnen mellan de
olika platserna, så har detta ombesörjts av kommunens folkhälsostrateg och vid något
tillfälle av handledarna. Husvagnen har "tagits hem" på fredagar och körts tillbaka, eller
tull ny plats på måndagar. Under helgerna har vagnen städats och plockats i ordning, för
att vara redo vid nästa utsättning. Här har dock inte ungdomarna varit delaktiga
eftersom de inte varit i tjänst på helgerna.

Arbetstiden för ferieungdomarna har varierat, men alltid varit sex timmar per dag.
Arbetet har oftast startat kl. 10:00 eftersom inga besökare kommit förrän runt 11:00.
Detta har gjort att det funnits en timme till förberedelser. Ungdomarna har antingen
cyklat, samåkt med handledarna eller fått skjuts av föräldrar till jobbet.

a,
Ekonomi
Inköp av husvagnen har gjorts av samhällsbyggnadsfdrvaltningen och all övrig materiel
har bekostats av miljö- och hälsorådet, via statligt bidrag från Socialstyrelsen för gratis
sommarlovsaktiviteter 2021. Löner till ferieungdomarna och handledarna har bekostats
av AME inom ramen för feriearbete för ungdomar. Husvagnen och viss del av materialet är en
engångskostnad, vilket gör att insatsen inte blir lika dyr nästa sommar.
(Kostnader exklusive lönekostnader för feriearbetare och handledare)
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Schema Kul På Hjul 2O21 (med reservation för ändringar)
v.23

Fredaq

11 juni

Uppstartsmöte med feriearbetare och handledare

v.24

Måndaq

14 juni
15 iuni
16 juni
17 juni
18 tuni

Kommunförrädet, lastninq, förberedelser och planering av insats
Kroppefjäll
Kroppefjäll
Kroppefiäll
o.
^
Sunnana
namn

21 runi
22 juni
23 iuni
24 tuni
25 iuni

Sunnanå hamn
Sunnanä hamn
Sunnanä hamn
Vita Sannar
Vita Sannar, Midsommarafton

28 iuni
29 iuni
30 iuni

Vita Sannar
Vita Sannar
Vita Sannar
Vita Sannar
Vita Sannar

Tisdaq
Onsdag

Torsdaq
Fredaq

v.25

Måndaq

Tisdaq
Onsdaq

Torsdaq
Fredaq

v.26

Måndaq

Tisdaq
Onsdaq

v.27

Torsdaq

l

Fredaq

2 iuli

Mändaq

5 iuli
6 iuli
7 iuli
8 juli
9 juli

Tisdao
Onsdaq

Torsdaq
Fredaq

V. 28

Mändaq

Tisdaq
Onsdaq

Torsdaq
Fredaq

v.29

Mändaq

Tisdao
Onsdaq

Torsdaq
Fredaq

iuli

12 ruli
13 iuli

14 iuli
15 juli
16 juli
19 iuli
20 iuli
21 iuli

22 iuli
23 iuli

Vita
Vita
Vita
Vita

Sannar

Sannar
Sannar
Sannar
Vita Sannar

Sunnanå
Sunnanä
Sunnanä
Sunnanå
Sunnanä

hamn
hamn
hamn
hamn
hamn

Dalsland
Dalsland
Dalsland
Dalsland
Dalsland
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center
center
center
center
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Under perioden har uppföljningar gjorts veckovis. Nedan följer synpunkter från
ferieungdomarna och handledarna vad de tyckt om insatsen;

Grupp

1

V 24 Kommunförrådet måndag, Kroppefjäll tisdag, onsdag, torsdag och Sunnanå

fredag
Det gick bra, det var jättekul och man har lärt sig olika saker
Det gäller att vara aktiv när man håller i gång med barnen
Bra att ha ombyte med sig, det blir lätt vattenkrig med barnen
Första veckan var det bra att det var ett läger på Kroppefjäll samtidigt. De barnen hade
ett program att följa och vi fick chans att testa alla aktiviteter direkt med många barn

Vi ska ansvara för alla grejer och håller koll, det kan vara svårt ibland
Skulle vara roligt och mysigt att grilla någon dag, bara vi som jobbar

Vila när det finns tid, för ibland går det

iett och man tänker inte på att ta rast

Kan vara bra att dela upp arbetsuppgifter så man inte behöver vara alla på gång

samtidigt

V. 25 Sunnanå måndag, tisdag, onsdag och Vita Sannar torsdag och fredag
Sunnanå bra plats, det gick bra och det var många barn tisdag och onsdag
Kul att särskolan kom och besökte oss

Väldigt många barn på Vita på midsommarafton och kul att P4 väst intervjuade oss
Ibland har vi haft det lugnt och det kan man också bli trött av, lite långtråkigt
Leksaker nar gått sönder och det behövs köpas in nytt. Allt går inte att laga
Roligt med femkamp, många barn var med
Tipspromenad har varit bra och säckhoppning
En händelse på fredagen med en bråkig kille som stökade runt och sa elaka saker

V.26 Vita Sannar måndag

- fredag

Soligt, väldigt varmt och många barn var på stranden i stället

Inte så många barn hos oss och därför fick tänka om och hitta på något på stranden
Det gäller att vara påtrittlg och hitta på nya saker typ sandslottstävling
Bra att vi har husvagnen att vara i ibland

10.

Grupp 2
V.27 Vita Sannar måndag - fredag
Vissa dagar sämre väder och stundtals helt öde med barn

Lite långtråt<igt ibtand, man vet ju aldrig om eller när det kommer några barn
Bra att det gick att göra reklam för oss via sms till alla campinggäster

Miljön var bra med gräsytor och strand. Vi kunde bygga sandslott, bada, spela fotboll
Det kom ganska många barn när vi hade speciella aktiviteter och inte bara fri lek.
Bra men också lite svårt att ta över från första gruppen
Skönt att inte börja klockan sju på morgonen

V. 28 Sunnanå hamn
Väldigt mysig plats, bra med lekparken precis intill
Kul med trollerishowen, det var väldigt många barn och föräldrar där då
Roligt att SW var hos oss och gjorde reportage
Bra väder och då är det

ju roligare

Kul att föräldrarna var med och lekte också, men lite svårt också för man vill
lägga sig i när de lekte själva med sina barn

ju inte

V.29 Dalsland center
Kanske inte bästa platsen, verkade vara svårt att hitta oss

Inte så många barn som kom och det var synd för det blev ganska långtråkigt
Det gick inte att genomföra våra planerade större aktiviteter på grund av för få barn

Vi pratade om att byta plats men det blev aldrig av
Det var mest äldre människor här och inte så många barn

Segt när det inte kom så många barn så här när det var sista veckan

lt,
Synpunkter från båda grupperna inklusive handledare samtliga veckor
Jättekul att vi ungdomar har fått lära känna varandra bättre och att få leka med barnen
tillsammans
Första veckan på Kropperjäll var intressant, det var många barn och vi fick träna på nur
vi kunde aktivera barnen och hur vi skulle behandla dem
Andra veckan var rolig och vi kände att vi kunde aktivera barnen och leka med dem på
ett bra sätt. Vi hade olika aktiviteter som till exempel femkamp och tipspromenad

Det har varit ett väldigt varierande arbete med ganska mycket olika barn varje dag
Absolut bästa sommarjobbet, jättekul att få arbeta med barn. Hoppas det blir nästa år
också fast då får inte vi vara med
Toppenbra handledare i alla fall vår period de första tre veckorna och bra med en
husvagn att kunna vara i när man vill vila och käka och om det börjar regna
Ha fasta lunchtider typ att två kan äta klockan 13 och de andra klockan 14

Förutom midsommarafton på Vita Sannar så har Sunnanå varit den mysigaste och bästa
platsen. Vi placerade oss idirekt anslutning till lekplatsen och det var bra
Det har varit bra att vi fått vara med och planera dagarna och ibland arbetstiderna
Bra att ha några större huvudaktiviteter som man planerar in på morgonen. Typ två
huvudaktiviteter per dag är nog lagom
Eftersom det har varit dödtid ibland så kanske man skulle kunna mixa ihop detta arbete
med något annat arbete också men det är klart man vet ju inte när barnen kommer
Kan vara en bra id6 att kontakta fritids i förväg och bjuda in dem till aktiviteter någon
eller några av dagarna
Vissa tillfällen var det jobbigt på grund av att föräldrar
sina barn, blir liksom lite svårt att blanda sig i då

till barnen var med och lekte med

Bra med arbetstid som börjar 10:00 för då hade vi en timme på oss att plocka fram
saker och forbereda aktiviteter. Det kom nästan aldrig några barn förrän vid 11 tiden
Även om det har funnits mycket material att leka med så tröttnar man med tiden. Det
skulle vara kul med något nytt att testa på. Vi trodde nog också att det skulle finnas lite
mer olika saker att erbjuda barnen
Både bra och dåligt att vara en vecka på samma ställe. Borde kanske ha varit några
dagar i centrala Mellerud också
Kanske hade varit bra om Kul På Hjul fanns även någon helg

Vi hade behövt två t-shirtar så att man kunde ta hem och tvätta den ena
Tryck på trölorna hade varit bra också, så att det ser mer proffsigt ut
Hade varit bra att ha en logga på husvagnen, att liksom piffa till den lite

Kanske går att göra bättre reklam för Kul eå Hlul, till exempel via utskick till föräldrar
eller via sms
Plastleksaker håller inte så bra när de används mycket. Många saker gick sönder på bara
en vecka

la.
Slutsats och framtidstankar
Utifrån den tidigare beskrivna bakgrunden måste sommarens insats ses som lyckad.
Melleruds kommun har i enlighet med Socialstyrelsens intentioner, kunnat erbjuda barn
och unga gratis sommarlovsaktiviteter och har utöver de vanliga feriejobben kunnat
erbjuda iobb åt åtta ungdomar och två handledare. Själva konceptet "Kul På Hiul" har
stor utvecklingspotential och kan utvecklas till att inte bara innefatta sommarloven, utan
också andra lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov.

Till nästa sommar kan man också tänka att husvagnen flyttas oftare mellan olika platser
kommunen, för att ge mer spridning. Det skulle också vara möjligt att synkronisera
insatsen med annat som händer i kommunen sommartid, till exempel att finnas på plats
vid Kanalyran. Detta kräver dock mer planering av själva upplägget och vem som ska
sköta logistiken, eftersom ungdomarna inte kan flytta husvagnen själva mellan de
utvalda platserna. Ungdomarna behöver också kunna ta sig till arbetet varje dag. En
tydlig arbetsbeskrivning till handledarna behöver upprättas, så att deras uppdrag blir
tydligt. En plan för hur insatsen kan marknadsföras på basta sätt behöver också göras.
Förutom "Kul På Hjul" kan husvagnen ha flera användningsområden och tjäna flera
syften, till exempel;

.
.
.
.
o
r
.

vid genomförande av medborgardialoger (lokala BRÅ)
valstuga
turistinformation på tiltfattiga platser under sommaren (t.ex. badplatser)
informationsvagn vid företags- och föreningsmässor
vid friluftsdagar för skolan årskurs 1 - 6
vid genomforande av ungdomsdialoger (kommunala ungdomsrådet)
tillfällig bostad vid nyrekrytering

Det kommer inte vara möjligt för kommunalt anställd personal att hyra husvagnen för
privat bruk. Kommunens verksamheter kan däremot vid behov boka husvagnen och
detta sker i likhet med det ordinarie bokningssystemet för kommunens bilar. Då
husvagnen inte används förvaras den i ett garage på kommunförrådet. Det finns också
behov av ett förvaringsutrymme för det material som köpts in för sommarlovsaktiviteter.
Idag förvaras allt material hemma hos folkhälsostrategen.

Glenn Nordlinq
Folkhä lsostrateg
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Fokusområden och insatser 2O22
Miljö - hälsorådet behöver i tidigt skede påOoria en diskussion om vilka
fokusområden som ska prioriteras 2022, samt insatser/aktiviteter kopplade till
dessa områden. Med anledning av att budgetunderlag för 2022 ska vara Hälso- och
sjukvårdsnämnden tillhanda senast 1 december, med andra ord innan miljö- och
hälsorådets sammanträde den 6 december, bör budgetunderlag vara klart för
beslut vid nästa sammanträde den 13 september.

Förslag

till beslut

r5,

rönsLAG
Budgetunderlag
för folkhälsoarbetet i
Melleruds kommun år 2022

Följande budgetunderlag avser det utvecklingsarbete och den verksamhet som ska
bedrivas utifrån gemensamma prioriteringar i folkhälsoarbetet i Melleruds kommun 2022
Underlaget utgår från kommunens övergripanOe måt och miljö- och hälsorådets
prioriterade målgrupper/behovsområden och ger en översikt av verksamhetsbudgeten i
förhållande till inriktningsmåt och planerade aktiviteter.
För driften av Miljö- och hälsorådet svarar kommunstyrelsen och Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden gemensamt enligt avtal. I miljö- och hälsorådet samverkar fler
aktörer vilka kan komma att bidra. nåOet söker också bidrag från andra instanser för
utvecklingsarbetet av vissa projekt/verksamheter.

Melleruds kommun
Miljö- och hälsorådet

Morgan E Andersson
Ordförande

Glenn Nordling
Sekreterare

t6,

Miljö- och hälsorådet Mellerud
Budgetunderlag 2022
HSN

Samverkan och
administrativt stöd:
fördelat på
- Folkhälsostrateg
heltidstiänst inkl. p.o
- projektering, utred,
info, utb, hyra, resor,
material

Insatser fördelat på
Projekt 1211
Kontrol l, i nflyta nde och

Melleruds
kommun

349 000

349 000

698 000 50/50

HSN och kommun

335 000

33s

670 000 50/50

HSN och kommun

OOO

14 000

14 000

491 000

491 000

Summa
Projekt 1218
Det tidiga livets villkor

Projekt 1225
Levnadsvanor

Summa

840 000

28 000 50/50 HSN och kommun

Kommentarer
Akt. 2071 - Ungdomshuset Stinsen
Akt. 2073 - Ungdomsråd
Akt. 2084 - Lokala BRÅ

50 000
50 000
10 000

delaktighet

Summa total

Kommentar

Budget
2022

840 000
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