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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Måndagen den 16 maj 2022, klockan 13.00 – 15.30  
 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och på distans* 
 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) Kommunstyrelsen    
 Anna Sanengen (C) Kultur- och utbildningsnämnden  
 Daniel Jensen (KD) Socialnämnden  
 Kenneth Gustavsson (C) Hälso- och sjukvårdsnämnden   
 Thony Aderum (MP) Hälso- och sjukvårdsnämnden*  
         

   
                                                     
Övriga närvarande     
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) Kultur- och utbildningsnämnden 
 Michael Melby (S) Kommunstyrelsen   
     

         
Tjänstepersoner Glenn Nordling, folkhälsostrateg 
 Karl Olof Petersson, kommunchef  
 Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  
 Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef  
 Petter Olsson, föreståndare ungdomshuset Stinsen  § 10 
 Clas-Göran Janson, enhetschef kultur Mellerud  § 10 

 
Övriga Jeannette Mellqvist*, chef Närhälsan Mellerud  
 Charlotta Streman*, chef Folktandvården Mellerud  
 
     
Utses att justera    
Justerare Daniel Jensen (KD)    
Ersättare       
  
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 24 maj 2022, klockan 10.00 

 
Justerade paragrafer  § 7 - 12   
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Glenn Nordling 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson   

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen  

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Miljö- och hälsorådet 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-16 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-31  
  
Datum då anslaget tas ned 2022-06-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 7      
 
Information från ungdomsrådets möte  
 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Under förmiddagens möte med ungdomsrådet togs följande ärenden upp:  
• Föregående stormötes protokoll 

• Skrivelse om sockerförbud   

• Psykisk hälsa  

• Summerbrejk 

• Kanalyran 

• Övriga ärenden – information från HSN N 

För utförligare information hänvisas till ungdomsrådets sammanträdesprotokoll från stormöte  
den 16 maj 2022.  
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§ 8    
               
Information från respektive verksamhet 
 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Respektive verksamhet som finns representerad i miljö- och hälsorådet, delger övriga om vad 
som är aktuellt och på gång inom sin verksamhet:   

Socialtjänst 
Den 22 maj invigs familjecentralens första del i form av öppen förskola. Familjecentralen 
kommer sedan att starta upp gradvis då resterande verksamheter kommer på plats. Öppna 
förskolan kommer inledningsvis vara öppen två halvdagar per veckan för att till hösten öka till 
tre halvdagar per vecka.  
 
Skola 
Upplever en viss oro kring läsandet i årskurs fyra. På senaste sammanträdet med kultur- och 
utbildningsförvaltningen deltog skolkurator och lärare för att redogöra för hur de arbetar med 
detta. Skolan har rustat upp skolbiblioteket och inköp av nya böcker har gjorts. Skolan har 
också haft författarbesök för årskurs sju. I det trygghetsskapande arbetet utbildas skolpersonal 
om ”larmapp”, vilket är ett system som kan användas vid exempelvis hot om våld, elevbråk eller 
väpnat våld. Skolan arbetar också med elevenkäter på grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen. Enkäten ger en bra bild på hur eleverna upplever sin skola och ger underlag 
för förbättringsåtgärder. Sammanfattningsvis så upplever skolan det mesta som positivt. De är 
på gång efter pandemin och kan göra bra saker, i stället för att behöva bedriva verksamhet på 
miniminivå.    

 
Samhällsbyggnad 
Det pågår ett platsutvecklingsprojekt i Dals Rostock som upplevs som positivt. Processen ska 
vara klar i november och kommer att resultera i att det bildas en ideell förening. Det finns 
önskemål att inleda en liknande process i Åsensbruk och ett första informationsmöte kommer 
att hållas där i september. Arbete pågår med fördjupad översiktsplan för Sjöskogen och hur 
kommunen kan tänka ur ett främjande perspektiv när det gäller byggnation och för att få 
platsen socialt hållbar.  

 
Folktandvården 
Kämpar på men har bekymmer med rekrytering. Det största hindret för att få personal upplevs 
vara tågförbindelserna som inte fungerar om man kommer söder ifrån. Pendlingsmöjligheterna 
är med andra ord dåliga för den som ska tjänstgöra i Mellerud. Folktandvården vill gärna 
involveras i arbetet med familjecentralen, för att få vetskap om det påverkar dem lokalmässigt.  
Folktandvården kommer att bedriva ett projekt ”Äldretandvård” i höst på ett av kommunens 
äldreboende. Syftet är att hitta en Mellerudsmodell för fortsatt arbete. 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunen som arbetsgivare försöker att arbeta med frågan om kollektivtrafiken. Det går sakta 
framåt men som exempel så finns redan nu förhoppningar om ett senare tåg från Göteborg. I 
övrigt så arbetas det med budget 2023 och beslut om ramarna tas i juni. Kommunen har 
markant ökade kostnader men det blir inga besparingar inom skolans område.  
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Närhälsan  
Hoppas mycket på familjecentralen och ser fram emot hösten när den drar igång full 
verksamhet. I övrigt ser det sämre ut med läkare på plats på Närhälsan i sommar. Mer positivt 
är att en distriktsläkare är under rekrytering, som ska arbeta 60% läkare och 40% forskning. 
Närhälsan har också lyckats knyta till sig en kvinna som ska praktisera som psykolog och 
behandlare på 50%. Hon kommer dessutom flytta med sin familj till Melleruds kommun i 
sommar. Hennes man är lärare och har redan fått anställning på en av kommunens skolor. 
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§ 9   
 
Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden informerar om den pågående 
omorganisationen vilken kommer att resultera i att det inrättas en strategisk nämnd, en 
operativ hälso- och sjukvårdsnämnd samt fem delregionala nämnder. Exakt hur detta kommer 
att se ut är inte klart men beslut är taget. Folkhälsa kommer att ligga i de delregionala 
nämnderna   
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§ 10   
 
Ung Kultur Möts 

 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.    
 
Sammanfattning av ärendet 
 
UKM är en mötesplats och festival för kreativa unga mellan 13 och 25 år. Här kan unga ställa ut 
foton, göra konster med jojo eller dansa K-pop. Allt som kan visas i en utställning eller på en 
scen har en given plats i festivalen. Melleruds kommun kommer att stå värd för regionfestivalen 
2023.  
Ungdomshuset Stinsen har arrangerat flera lokala festivaler och regionfestivalen är uppbyggd 
på samma sätt som kommunfestivalen fast pågår under flera dagar och är pimpad med 
workshops, öppen scen och annat smått och gott. Genom att vara värd för regionfestivalen och 
erbjuda unga att hjälpa till med arrangemanget på annat sätt, är kommunen med och skapar 
upplevelser värda att minnas. En grym erfarenhet som får unga att växa.  
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§ 11 
 
Projektansökan skola 
   
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet beviljar ansökan.   
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Rektorsgruppen i Mellerud upplever att elevernas fysiska hälsa har försämrats, delvis på grund 
av pandemin. Mot bakgrund av det ser skolan ett behov av att kompensera för elever som inte 
är fysiskt aktiva och som i sin hemmiljö inte har tillgång till fysisk aktivitet. Skolan vill också 
kunna erbjuda möjligheter till social gemenskap.  
 
Projektet syftar till att skapa utökade och organiserade rastaktiviteter som innebär mer fysisk 
aktivitet av olika slag samt aktiviteter som främjar social samvaro och minskar utanförskap. 
Aktiviteterna ska inkludera alla elever i åk F-6 oavsett kön, etnicitet, religionstillhörighet och 
ålder. Fritidspersonalen kommer att få i uppdrag att leda rastaktiviteter i samverkan med 
lärarna och eleverna. Elevernas önskemål och intressen kommer att vara utgångspunkten för 
arbetet. Klassråd och elevråd kommer att vara de forum där samverkan i första hand sker. 
 
Fritidsledare och idrottslärare kommer att ha ansvar för aktiviteterna tillsammans med 
elevrådsrepresentanter och klasslärare. Föreningslivet kommer att engageras för olika prova på 
aktiviteter i de fall där kunskapen inte finns på skolan. 
 
Ett pilotprojekt har genomförts 2021/2022 på en skola i kommunen. Resultatet slog väl ut, 
många fler barn aktiverar sig än tidigare och konflikter mellan barnen har minskat betydligt, 
vilket gjort att lärare också upplever en lugnare situation i klassrummen. Antalet konflikter har 
minskat betydligt och därmed också antalet incidentrapporter. Det framtagna utlåningssystemet 
gör även att utrustning som används på rasterna återlämnas efter varje rast och håller längre, 
då det finns en ständig tillsyn. Tidigare satsningar har slutat med att den utrustning som köpts 
in snart varit förbrukad eller kvarglömd ute och på några månader har det mesta varit borta. 
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§ 12 
 
Handlingsplan BMI, tandhälsa och språkförståelse   
 
Miljö- och hälsorådets beslut 

Miljö- och hälsorådet beslutar att ge folkhälsostrategen i uppdrag att sätta ihop en arbetsgrupp 
för fortsatt beredning av ärendet.     
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Folkhälsostrategen visar ett utkast på en handlingsplan och rådet diskuterar vikten av att 
handlingsplanen är en plan för flera av kommunens verksamheter och likaså Närhälsan och 
Folktandvården.    
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