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§ 11

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
• Julgåva från LIONS
• Evenemang på ungdomshuset Stinsen
• Årsmöte 2021
• Föreläsare psykisk ohälsa
• Övriga ärenden - information
För utförligare information hänvisas till ungdomsrådets sammanträdesprotokoll från stormöte
2021-09-13.
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§ 12

Information från respektive verksamhet
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Representanterna i miljö- och hälsorådet informerar om aktuella ämnen inom de verksamheter
som de representerar.

Skolförvaltningen
Har startat upp arbetet med förebyggande dödligt våld i skolan. En handlingsplan för varje
enskild skola arbetas fram och kommer sedan att ingå i ordinarie krisplan. I Fyrbodal har flera
kommuner arbetat med detta, bland annat Lysekil och Trollhättan.
Skolan håller på att arbeta in en ny lärplattform som kommer att ersätta It’s learning.
I övrigt har det varit en lugn period på skolorna med få tillbud.

Folktandvården
Har besvär med att rekrytera behandlare till kliniken, mycket beroende på dåliga
pendlingsmöjligheter.
Inom folktandvården finns det anställda hälsopromotörer som kan arbeta med hela familjer,
men det finns ännu inga i Mellerud.
Folktandvården online är en APP som fungerar som digital mottagning. Detta har slagit väl ut
och används mer och mer.
Vi ser ett behov av att samverka mer med BVC, förskolorna och äldreomsorgen. Inom
äldreomsorgen ser vi bland annat omvårdnadsbrister och brister i medföljande.

Närhälsan
Svårt att rekrytera fast anställda läkare. Det är besvärligt att driva runt verksamheten med
stafettläkare. Utöver den psykolog som arbetar idag finns behov av ytterligare en.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Har startat ett projekt ”Hållbar platsutveckling” via VGR och har haft en enkät ute med god
svarsfrekvens. Har också haft en fysisk träff i Dals Rostock med god uppslutning. Här hölls
workshops som ska leda till att föra arbetet framåt och leda till konkreta resultat och åtgärder.
Arbetet med att göra om torget har inletts. Vissa mindre delar av arbetet är genomförda men
nu i höst påbörjas det mer påtagliga arbetet.
Ny lekplats är anlagd på Ängenäsområdet.
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I arbetet med trafiksäkerhet har förvaltningen tagit hjälp av SVECO för att arbeta fram konkreta
förslag på förbättringar. Dessa förslag kommer att delges Trafikverket för att komma vidare i
arbetet.
Förvaltningen ser ihop med kommunstyrelseförvaltningen över hur kommunen arbetar med
föreningsstöd. Det är ett komplicerat arbete men det är på börjat.

Socialförvaltningen
Arbetet med att starta upp en familjecentral fortlöper. Arbetsgruppen för familjecentral har
besökt två möjliga lokaler och är ganska eniga om att den ena av dem kan fungera mycket bra
som familjecentral. Nu fortsätter arbetet med att bland annat ta fram kostnadskalkyler för
lokalerna.
Arbetet med gemensam socialnämnd för Mellerud och Bengtsfors fortsätter.
Arbetet med våld i nära relation ska intensifieras i både Mellerud och Bengtsfors.
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Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Avtalstiden gällande sjukhusen i Fyrbodal löper ut och nya avtal ska tecknas.
Upphandling går enligt plan. En hearing med potentiella leverantörer har hållits och
upphandlingsunderlagen har varit ute på extern remiss. Upphandlingsunderlagen håller
på att färdigställas inför beslut i nämnden.
Den digitala möjligheten att nå vården har utvecklats och här har säkerligen pandemin
påskyndat processen.
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§ 14

Uppföljning ”Kul På Hjul”
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner uppföljningen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen redogör för uppföljningen av insatsen ”Kul På Hjul” som genomfördes under
sommaren och betonar samtidigt vikten av att arbeta fram en struktur för fortsatt arbete med
konceptet.
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§ 15

Information från folkhälsostrategen
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Projekt psykisk hälsa med stöd av Tillväxtverket fortlöper med goda resultat, men här ses också
en brist i samverkan. Verksamheten Spåret som varit i gång sedan 2019 får allt svårare att
bemanna, då vissa aktörer tenderar att dra sig ur trots att de får tjänster finansierade med
medel från projektet. Svenska kyrkan deltar aktivt i samverkan med en diakoniassistent som är
med och bemannar verksamheten, detta utan att få medel från projektet. Trots detta så har det
resulterat i ensamarbete, vilket går helt emot den ursprungliga planen. Inte sällan besöks
Spåret av ungdomar med komplexa behov, det kan handla om psykisk ohälsa och pågående
missbruk. Detta ska ingen personal behöva möta ensam. Det är ett arbetsmiljöansvar. För att
förhindra ensamarbete och säkra bemanningen har samverkansgruppen tvingats besluta att
minska ner öppethållandet från fyra till tre dagar i veckan. Detta drabbar inte bara projektet
som sådant utan också den enskilde individen som besöker verksamheten. På sikt ser vi en risk
att verksamheten raseras om inte alla aktörer uppfyller sin del i arbetet.
Arbetsgruppen för familjecentral har gjort studiebesök på två möjliga lokaler för etablering av
familjecentral. Arbetsgruppen enades om att den ena lokalen lämpar sig bäst. Nu fortsätter
arbetet med att ta fram kostnadskalkyl för eventuell ombyggnation samt fortsatt arbete med
samverkansprocessen.
Lokala BRÅ kommer under september och oktober genomföra medborgardialog, som sedan
ligger till grund för det årliga medborgarlöftet och den åtagandeplan som upprättas för 2022.
Ungdomshuset Stinsen har startat upp sin verksamhet fullt ut efter sommaren. Många nya
ungdomar från årskurs sju besöker verksamheten och här ser vi ett behov av ytterligare
fritidsledare. Idag arbetar tre fritidsledare i verksamheten fördelat på en 100% tjänst och två
80% tjänster. För att behålla kvalitén i verksamheten och för att möta ett ökat besöksantal ses
detta som för lite. Idag klarar vi av det tack vare hjälp från Svenska kyrkan som på ideell basis
går in och stöttar upp med personal. Detta ses som väldigt bra ur samverkanssynpunkt, men
att grundbemanningen inte räcker till är inte hållbart på lång sikt.
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§ 16

Fokusområden och insatser 2022
Miljö- och hälsorådets beslut
Miljö- och hälsorådet beslutar att
1. ge representanterna i miljö- och hälsorådet möjlighet att fram till sammanträdet den 6
december inkomma med förslag till folkhälsostrategen.
2. Folkhälsostrategen och representanterna från Folktandvården och Närhälsan bokar ett
separat möte för att diskutera budgetunderlaget.
Sammanfattning av ärendet
Miljö – hälsorådet behöver i tidigt skede påbörja diskussion om vilka fokusområden som ska
prioriteras 2022, samt insatser/aktiviteter kopplade till dessa områden. Budgetunderlag för 2022
ska vara Hälso- och sjukvårdsnämnden tillhanda senast 1 december.
Vid förra sammanträdet den 17 maj 2021 togs beslut om att samtliga representanter i rådet
innan dagens sammanträde skulle inkomma med förslag på fokusområden och insatser.
Förslag som ska ligga till grund för utformandet av budgetunderlag 2022.
Då endast en förvaltning skickat in, så föreslås att ge representanterna möjlighet att fram till
sammanträdet den 6 december inkomma med förslag till folkhälsostrategen. Vid sammanträdet
den 6 december kommer folkhälsostrategen att presentera ett förslag att besluta om.
Det föreslås också att folkhälsostrategen och representanterna från Folktandvården och
Närhälsan bokar ett separat möte för att diskutera budgetunderlaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

