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Vi går mot ljusare tider
samtidgit som mörka moln tornar upp sig

Nu ljusnar både årstiden och Covidläget i samhället, 
vilket gör att vi alla åter börjar planera och drömma 
om saker som kommer att ske framöver – en härlig 
och efterlängtad känsla.

Vår personal inom kommunen har gjort ett oer-
hört gott arbete med snabba omställningar och flex-
ibla lösningar vid stor personalfrånvaro med fokus 
på att alltid säkra den kommunala service vi har an-
svar för. Jag är mycket stolt över detta!

Tyvärr tornar mörka moln upp sig i omvärlden på grund av en 
fruktansvärd invasion, vilket påverkar oss alla.

Våra tankar går till Ukraina och kommunen flaggar med Ukrainas 
flagga för att visa vår solidaritet med dess folk.

Kommunen gör nu bokslut för 2021 med god måluppfyllelse trots 
de svårigheter som Covid fört med sig samt ett gott ekonomiskt re-
sultat på nämndnivå där budgetbalans nu råder för helheten. På 
kommunövergripande nivå framgår ett överskott främst kopplat till 
förändrade skatteprognoser och utfall, vilket ser likadant ut för alla 
kommuner i landet.

Kommunen planerar nu för en vår och sommar med olika evene-
mang tillsammans med kultur, turism, näringsliv och föreningar. 
Här är den efterlängtade Kanalyran i Mellerud åter under planering 
vilket vi alla ser fram emot.

Nu letar vi vårtecken tillsammans och umgås med varandra med 
förhoppningsvis mycket skratt och glädje.

Karl-Olof Petersson Kommunchef

Planerade arbeten på VA-ledningar under 2022 
Sedan 2017 arbetar kommunen aktivt med att kartlägga och 
åtgärda VA-ledningar där tillskottsvatten, som även kallas för 
ovidkommande vatten, läcker in. Spillvattenledningarna, är en-
dast anpassade för att ta hand om spillvatten från hushållens 
bad, dusch och toalett. När våra spillvattenledningar blir över-
belastade av tillskottsvatten/felkopplingar, kan detta leda till 
översvämning i källare och bräddning av avloppsvatten. Det 
innebär även högre kostnader för att pumpa och rena den vo-
lym vatten som ska till de kommunala reningsverken. Därför är 
det viktigt att rätt vatten kommer till rätt ställe.

Ovidkommande vatten
Ovidkommande vatten är en benämning på dräne-
rings- och takvatten som utgör tillskottsvatten till 
kommunens spillvattenledningar. Spillvattenled-
ningarna, alltså kommunens avloppsnät, är endast 
dimensionerade för att ta hand om spillvatten från 
hushållens bad, dusch och toalett. 

Krav på separering
Enligt Melleruds kommuns allmänna bestämmelser 
om VA (ABVA) får dag- och dräneringsvatten inte 
tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant 
ändamål. Melleruds kommun kommer via utskick 
kontakta fastighetsägare som har sitt dagvatten 
felkopplat och ge ett åläggande om att separera den 
felkopplade ledningen. Från det att kommunen ställer 
kravet om separering ska fastighetsägaren utföra 
åtgärden som längst inom 12 månader.
Fastighetsägaren ansvarar för att utföra åtgärden och 
behöver även kontakta VA-enheten så att vi ser att åt-
gärden är rätt utförd samt att vi även behöver hjälpa 
till att kontrollera anslutningsmöjligheterna.

Om du ska dränera
Om du har tänkt att dränera på din fastighet, 
kontakta då först kommunens VA-enhet för att få 
information om vad du som fastighetsägare ska tänka 
på. Dränerings- och takvattnet får inte anslutas till 
spillvattenledningen. Om du ändå gräver. Tänk på 
att övriga ledningar inne på fastigheten (dricksvatten, 
spill- och dagledning) är bra att byta ut samtidigt
eftersom det är kostnadseffektivast att gräva vid ett 
och samma tillfälle.

Anmäl dig till SMS-tjänst 
för driftstörningar

Vill du snabbt få information från 
Melleruds kommun vid en större 
driftstörning som rör exempelvis 
vatten eller vägar? 
Då kan du registrera ditt 
telefonnummer till vår SMS-tjänst. 
SMS-tjänsten är också bra för de 
som äger flera fastigheter eller 
som vill få information om 
driftstörningar hos till exempel äldre anhöriga 
eller obemannade anläggningar. SMS-tjänsten kommer 
enbart att användas till att sprida viktig samhällsinfor-
mation och kommer inte att utnyttjas i marknadsförings-
syfte.
Läs mer och registrera ditt telefonnummer 
på www.mellerud.se/driftsms

Nu är det dags att börja 
sopa bort vintern!
Under vecka 16 börjar våra sopmaskiner komma ut på ga-
torna för att sopa upp vinterns sand och grus. Vi börjar i 
Melleruds tätort och arbetar oss utåt. 

Innan vi sopar behöver vi din hjälp som fastighetsägare 
att sopa din garageuppfart eller trottoar fria från sand och 
grus. Sopa ut det i gatan, så kan våra sopmaskiner samla 
upp det.

Fixartjänst i hemmet för

Fixar-Malte är en gratis tjänst för dig som är över 70 år 
eller har en funktionsnedsättning. Du kan bland annat få 
hjälp med vardagliga sysslor där det finns risk att du ram-
lar och skadar dig om du gör det själv. Servicen begränsas 
huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska 
inte ta mer än 30 - 60 min. Tjänsterna är gratis men du 
måste själv bekosta och tillhandahålla eventuellt material.

Fixar-Malte kan bland annat hjälpa till med: 
• Byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare

• Hänga upp tavlor

• Hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, källare 
 eller skåp

• Fästa sladdar och halksäkra mattor

• Sätta upp gardiner

• Brandsäkerhetsinformation

För att boka Fixar-Malte kontaktar du Medborgarkontoret 
på telefon 0530-189 00.

Gunnar Andersson och Lorans Saker jobbar på Fixar-Malte i Melleruds kommun.

Vi tar pulsen på hemsjukvården i Mellerud 

Karin, till vänster och Alexandra till hö-
ger. Foto Sandra Andersson

Vi frågar två av hemsjukvårdens 
sjuksköterskor om deras arbete i 
Melleruds kommun och vad hem-
sjukvård egentligen är:

Karin: Hemsjukvård utförs av sjukskö-
terskor och innebär att ge sjukvård i pa-
tientens egna hem, oavsett om patienten 
bor på ett särskilt boende eller i ordinärt 
boende, dvs i eget hus eller lägenhet. Det 
innebär att utföra åtgärder som en fris-
kare och mer rörlig patient får genom ett 
besök på Närhälsan, såsom såromlägg-
ningar, byte av urinkateter, uppföljning 
av läkemedelsbehandling genom blod-
provstagning och blodtryckskontroller. 

Det innebär även att utföra behand-
lingar i hemmet som inte görs på När-
hälsan som att via infart till blodet sätta 
vätskedropp eller nutritionsdropp enligt 
läkarordination eller utföra påsdialys.

Då vi i många fall arbetar med de allra 
svårast sjuka och sköraste patienterna är 
hemsjukvårdssjuksköterskans grundläg-
gande uppgift att utföra bedömningar av 
när patienten behöver en läkarkontakt 
samt att vara patientens ställföreträdare i 
denna kontakt. Andra uppgifter är att ini-
tiera årliga läkemedelsgenomgångar med 
hemsjukvårdsläkaren på Närhälsan.

Alexandra: Under vardagarna börjar vi 
på morgonen med att träffas allihop i ar-
betsgruppen och gå igenom dagens upp-
gifter. Vi åker därefter ut till våra respek-
tive enheter och påbörjar dagens insatser. 
Hemsjukvården arbetar både mot kort-
tidsenheten, LSS, kommunens särskilda 
boenden Fagerlidshemmet, Ängenäs och 

Skållerudshemmet samt de patienter som 
bor i ordinärt boende. 

Våra återkommande arbetsuppgifter är 
provtagningar, såromläggningar och ka-
teterskötsel. Ibland har vi ett enkelt men 
betydelsefullt samtal med patient eller 
med närstående. Vi har ett nära samar-
bete med omvårdnadspersonalen på de 
olika enheterna och i hemvården, och till 
dem kan vi delegera vissa uppgifter enligt 
hälso- och sjukvårdslagen.

Karin: I vår arbetsgrupp har vi även 
en psykiatrisjuksköterska som arbetar 
med patienter med psykiska sjukdomar, 
och en demenssjuksköterska som stöttar 
anhöriga till demenssjuka patienter och 
även fungerar som kompetensutvecklare 
gällande kommunens demenssjukvård.

Vi har också förmånen att ha en 
HSV-undersköterska som vardagar stöt-
tar upp på olika ställen utifrån sjuksköter-
skornas arbetsbelastning och vid behov 
tar hand om såromläggningar, provtag-
ningar och katetervård. Vi har också nära 
kontakt med de duktiga arbetsterapeu-
terna och sjukgymnasterna på kommun-
rehab som hjälper våra patienter med allt 
från rullstolar till träningsscheman.

Alexandra har arbetat 4 år i Hem-
sjukvården i Mellerud. Hon är 
specialistsköterska i onkologi och 
brinner särskilt för palliativ vård, 
vilket är en av hemsjukvårdens sto-
ra arbetsuppgifter. Palliativ vård 
innebär vård inriktad på symtom-
lindring i syfte att patienten ska 

 ha det så bra som möjligt i det ske-
de av sjukdomen där de botande 
insatserna är avslutade, som vid 
långt framskriden cancersjukdom.

Alexandra: Det bästa med mitt arbe-
te är att vi vårdar och stöttar patienten i 
dennes eget hem, där hen oftast känner 
sig som tryggast. Vi kommer oftast nära 
många av våra patienter och deras när-
stående, och då skapas lätt en god vård-
relation. Denna vårdrelation är en viktig 
faktor för att kunna bedriva och uppnå en 
god omvårdnad.

Jag är en del av en arbetsgrupp med in-
riktning mot palliativ vård, tillsammans 
med ombud från flera verksamheter 
inom socialförvaltningen. Denna grupp 
skapades 2019 då ämnet palliativ vård 
var i fokus i Melleruds kommun. Syftet 
med arbetsgruppen är att stärka och ut-
veckla den palliativa vården inom våra 
verksamheter. 

Att få patienterna att känna välbefin-
nande, att få ett leende ifrån dem och att 
ha skapat trygghet är ett fint kvitto på ens 
arbete. Jag blev sjuksköterska för att jag 
ville få göra skillnad.  Att få se vilken nyt-
ta jag som enskild individ gör, men också 
som en del i hela arbetsgruppen, det är 
vad som driver mig i mitt arbete. Att få 
människor runt omkring mig att må bra, 
det är det viktigaste för mig. 

Karin har arbetat i hemsjukvården 
i Mellerud sedan 12 år. Hon näm-
ner något om arbetsuppgifterna 
inom Samverkande Sjukvård:

Karin: Utöver ansvaret för hemsjukvår-
dens egna patienter har vi även uppdrag 
inom Samverkande Sjukvård. Det innebär 
att vi kan larmas ut från SOS-alarm om de 
bedömer att ambulansen är så långt bort 
att vi kommer att hinna fram först. Det 
gäller då bara ambulansens prio 1-upp-
drag, aldrig barn och aldrig trafikolyckor 
och i praktiken blir vi oftast utlarmade på 
akuta bröstsmärtor och andningssvårig-
heter. Vi påbörjar då behandling utifrån 
särskilda behandlingsriktlinjer i väntan 
på att ambulansen ska komma fram till 
patienten och ta över ansvaret. Under 
de tider Närhälsan är stängd kan vi även 
få uppdrag från 1177 att åka ut och göra 
bedömningar, vilket de flesta gångerna 
kan bespara personen i fråga ett besök på 
jourcentral.

Vad är det som gör att ni båda trivs 
så bra på hemsjukvården i Melle-
rud?

Alexandra: Vill man ha ett arbete där 
den ena dagen inte är den andra lik så är 
hemsjukvården rätt plats. Vi vet aldrig 
riktigt vad som väntar under ett arbets-
pass, samtidigt som vi till stor del kan 
lägga upp vår arbetsdag själva vad gäller 
många av de planerade insatserna. Ar-
betet innebär stor frihet under ansvar. 
Vi möter en bred patientgrupp alltifrån 
späd ålder och upp till våra allra äldsta 
som kan vara över 100 år gamla och med 
många olika sorts diagnoser.
Vi har högt i tak och härlig energi i arbets-
gruppen.

Ny ordning för medborgarförslag
Vi eftersträvar en öppen dialog med medborgarna och vi vill gärna 
att du ställer frågor och diskuterar med oss. Alla som är folkbok-
förda i Melleruds kommun kan lämna medborgarförslag. Det går 
också bra att lämna synpunkter eller felanmäla i våra system. Och 
naturligtvis går det bra att e-posta eller ringa en politiker eller en 
medarbetare.

För att underlätta kontakten med kommunen vill vi informera om 
hur du kan kontakta oss.

Medborgarförslag
Från 15 mars tar vi emot medborgarförslag via kommunens e-tjänst 
som du når via kommunens hemsida (mellerud.se/medborgarfor-
slag). Medborgarförslag ska avse frågor som utvecklar kommunen, 
som tillför något som inte redan finns och gynnar fler medborgare. 
Medborgarförslag kräver utredning och ska besvaras inom ett år. 
Om du inte kan använda kommunens e-tjänst kan du komma in till 
kommunen, legitimera dig och få hjälp att lägga in förslaget. Vi vill 
alltså inte längre få in medborgarförslag via post eller e-post.

Felanmälan
Är det något som är trasigt, behöver lagas, eller kan innebära risk 
för att någon skadas kan du göra en felanmälan. Det kan handla om 
trasig gatubelysning, nedfallande träd med mera. På mellerud.se/
felanmalan kan du göra en felanmälan direkt eller se telefonnum-
mer att felanmäla till.

Synpunkter och feedback
Synpunkter och feedback kan hjälpa oss göra kommunens verksam-
het bättre. En synpunkt är en åtgärd som inte är akut, ingen kom-
mer göra sig illa om det inte åtgärdas men det kan upplevas trevliga-
re. Om det är en synpunkt som är genomförbar kommer den tas om 
hand. En synpunkt kan exempelvis handla om önskemål att sätta 
upp belysning på kommunal mark eller flytta en hundlatrin från en 
lyktstolpe till en annan. Detta är saker som inte kräver särskild ut-
redning utan kan undersökas snabbare än medborgarförslag.

Kontakt med politiker
Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De 
förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i po-
litiska partier och i kommunpolitiken. Om du vill ha direktkontakt 
med dina förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till dem på vår 
hemsida.

Fakta

Planerade arbeten 2022
Projektet för att minska ovidkomman-
de vatten är ett långsiktigt arbete som 
kommer pågå under flera år. Under 
2022 kommer arbeten att utföras på 
• Västra delen av Linnegatan i Mellerud
• Mellan Nygatan-Storgatan i Mellerud
• Skolgatan/Esplanadgatan i Mellerud 
• Norra delen av Bringsrovägen i 
 Dals Rostock
• Hällavägen och Lövåsvägen i 
 Dals Rostock
• Utredningar och projekteringar i 
 Åsebro, Åsensbruk, Bränna och 
 Håverud.

I samband med arbetet på Skolgatan 
och Esplanadgatan kommer man att öka 
trafiksäkerheten för gång och cykeltrafi-

kanter. Hela sträckan kommer att förses 
med gång- och cykelväg och korsningen 
Bergsgatan/Norra Kungsgatan kommer 
att göras säkrare.
I samband med VA-arbete ser man även 
över den allmänna belysningen för ga-
torna, samt att gator och trottoarer får 
ny asfalt.
Under pågående arbeten kommer ga-
torna att vara avstängda för allmän tra-
fik. Trafik till och från fastigheter kom-
mer att tillåtas i den utsträckning det är 
möjligt.

Långsiktigt arbete med ledningsnätet
Melleruds kommun arbetar även lång-
siktigt med vårt ledningsnät för dricks-
vattenförsörjning.

I samband med ”ovidkommande-pro-
jekten” förlägger vi nya vattenledningar 
och ventiler.
Övrigt arbete som görs med ledningsnä-
tet är att kontrollera ventiler samt pla-
nering för byte av vattenledningar. 
Vi planerar även att byta ut delar av 
överföringsledningarna mellan Melle-
rud – Dals Rostock – Åsensbruk.
I Åsensbruk påbörjas strax ett arbete 

med att öka ledningsdimensionen på 
en vattenledning från korsningen Stor-
vägen/Upperudsvägen till Åsensbruks 
reningsverk. Vid eventuella vattenläck-
or kan detta säkra fortsatt vattenförsörj-
ning av hela området från Bränna till 
Håverud genom en rundmatning. 

Karin: Jag gillar omväxlingen, friheten 
och ansvaret, jag tycker om att funge-
ra som ”spindeln i nätet” och arbeta för 
patientens bästa i samarbete med om-
vårdnadspersonal, rehab och läkare och 
ta kontakterna som krävs för att vården 
ska bli så god som möjligt. Jag uppskat-
tar kontinuiteten i arbetet med de äldre 
patienterna, vissa av dem har jag fått 
följa under många år. Jag tycker om att 
arbeta tillsammans med mina kunniga 
och engagerade kollegor och jag tycker 
fortfarande att jag lär mig nya saker hela 
tiden. Jag har aldrig haft en långsam dag 
på jobbet!

Alexandra Karlsson och 
Karin Andersson


