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Information från ungdomsrådets
sammanträde
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Kort information från respektive
verksamhet

13:30
4

4
Information från norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden

13:50
5
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Uppföljning av samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2022 Glenn Nordling 14:00

6

6
Miljö- och hälsoråOet zOzS

- Förslag på fokusområden och
insatser 2023

Glenn Nordling L4:30

t6

rq7
Övriga ärenden

Ordföranden Folkhä lsostrateg
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA M H R

2022-t2-05Kom m u nstyre lse ko nto ret

ÄRenoe z Dnr

Information från ungdomsrådets sammanträde

Miljö- och hälsorådet informeras om förmiddagens sammanträde med ungdomsrådet.
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA MHR

Ko m m u nstyrelseko ntoret 2022-12-05

ÄRenoe g Dnr

Koft 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.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

ÄRenoe +

FöREDRAGNINGSLISTA MHR

2022-r2-0s

Dnr

Information från norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om aktuella frågor inom
nämndens område.
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA MHR

Kom m u nstyrelsekontoret 2022-t2-05

Änenoe s Dnr

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2022

Folkhälsostrategen redogör för uppfoljning av genomförda insatser 2022
Uppföljningen ska vara regionen tillhanda senast 25 januari 2023.
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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 ffra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och
inriktningsdokument [den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll.

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det
finns ytterligare dokumentationer som genomfcirts inom ramen för
samverkansavtalet t.ex. utvärderingar, 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.

Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga.
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock
senast den 15 februari.
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L a Sa mverka nsavta I fol khä lsa

De insatser som rådet planerar och

genomför, utgår alltid från behov vi

ser finns lokalt.

Det finns tydliga syften och mål med

de insatser som görs och det görs

också uppföljningar och enklare

utvärderingar. Uppföljning sker i

Stratsys.

Melleruds kommun har sedan flera år

tillbaka ett tydligt fokus på barn och

ungas hälsa.

Detta kan nog ses som en våra

främsta uppgifter, det är i alla fall en

klar ambition och ett ständigt
pågående arbete.

n Ett pågående arbete som går sakta

framåt. Det är inte enkelt och det är
en bit kvar innan vi är i mål med

detta.

n Melleruds kommun prioriterar alltid

inflytande och delaktighet från
berörda målgrupper. Insatser
genomförs så långt det är möjligt
tillsammans med och inte bara för
aktuella målgrupper.

Vårdaktörernas sa mverka n

Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet.
(Markera genom att stryka under vald siffra)

Stor delaktighet
Primärvård 4. 3

Tandvård 4 3

Mödravårdscentral 4. 3

Barnavårdscentral L 3

Ungdomsmottagning !. 3

Annan vårdaktör 4 3

Mindre delaktighet
ZL
2T
2L
2I
2L
ZL
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Möjlighet att motivera svaren
Uppstarlen av Familjecentral har varit en lång process som inneburit att vårdaktörernas
samverkan har varit större än tidigare.

2. Nämndens mål- och inriktning
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande
for vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.

De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar for:
- tidiga insatser
- insatser till barn och unga i syfte att främja fullföljda studier
- främja utveckling av språkforståelse för barn i tidig ålder = ny för 2022
- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa [i alla åldrar)
- arbeta i enlighet med den nationella ANDTS-strategin

Folkhä lsorådets prioriterade a rbete
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m.

Det lokala folkhälsoarbetet tar sin utgångspunkt från de nationella folkhälsomålen, Agenda 2034
Hälso- och sjukuårdsnämndens mål och inriktning, Kommunfullmäktiges, nämndernas och förvaltningarnas må|,
samt de prioriteringar som varje år görs av miljö- och hälsorådet. IJtifrån detta verkar rådet för att främja
liusvillkor och motverka ojämlikhet i hälsa. De insatser som har genomförts 2022 har haft fokus på att öka
förutsättningarna för att skapa goda liusvillkor, lika för alla. De prioriterade områdena har
varit samma som under 2021;

o kontroll, inflytande och delaktighet - kopplat till Agenda 2030 mål 1, 2 och B
. det tidiga livets villkor - kopplat till Agenda 2030 mål 1,2,3,4,510 och 11
. levnadsvanor - kopplat till Agenda 2030 mål 3

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive
mål under året. iera och använd nedanstående mål

3

MåI:
Kontroll, delaktig het och inflytande

Insatser:
Ungdomshuset Stinsen
KUR kommunala ungdomsrådet
Spåret
Id6grupp Älvan

Syftar målet till att utjämna skillnadema 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 insatserna?

Ja
x
X

X

X

Nej
tr

n

n

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

Ungdomshuset Stinsen är en arena där kommunen kan erbjuda ungdomar en meningsfull fritid, där

de tillsammans med varandra och ihop med fritidsledare, kan delta i olika projekt och aktiviteter.
Ungdomshuset har haft öppet fyra vardagkvällar i veckan med ett besöksantal på i snitt 40 ungdomar
per kväll. Fredagar har dock varit den mest välbesökta kvällen med upp till 90 besökare. Speciella

arrangemang som till exempel skolavslutningsfest "Summerbrejk" och Halloweenfest lockar mellan 150

och upp till 200 besökare, Ungdomshuset är en arena som ger kommunen möjlighet att bedriva
påverkansarbete och på ett inkluderande sätt arbeta med ett fleftal folkhälsoområden;

Demokrati och inflytande
Integration/in kludering
Drog- och brottsprevention
Fysisk aktivitet
ANDTS
Livskunskap
Jämställdhet och jämlikhet
HBTQ

Det kommunala ungdomsrådet (KUR) bildades 2011 och har sedan dess utvecklats till ett
betydelsefullt råd, likställt det kommunala pensionärsrådet och funktionshinderrådet. Ungdomsrådet har

egna regelbundna möten, samt möten minst fyra gånger per år med politikerna i miljö- och hälsorådet.
Denna modell har varit framgångsrik för kommunen och ungdomsrådet har genom åren fungerat som
remissinstans och har också med framgång drivit igenom en mängd egna frågor. Ungdomsrådet
fungerar också som medarrangörer vid olika arrangemang på ungdomshuset Stinsen, Kulturbruket på

Dal, Dalsland center och det kommunala biblioteket.

Spåret är ett samverkansprojekt som startade 2019 och är en lågtröskelverksamhet som syftar till att i

samverkan samordna och strukturera aktiviteter för målgruppen unga 16 - 29 3r, som befinner sig

långt ifrån studier eller arbete. Det kan också handla om elever i skolan som är på väg att tappa
greppet om sina studier. Målet med verksamheten är att bryta negativa livsmönster, skapa motivation
och stötta individen i att ta sig vidare. Med lågtröskelverksamhet menas att deltagandet oftast är
frivilligt och att det inte ställs några direkta krav på motprestationer. Dock görs oftast individuella
uppföljningsbara överenskommelser med deltagarna. Utifrån deltagarnas situation och behov kan

stöttning och hjälp ges direkt, eller genom att slussa dem vidare till rätt instans. Målet är att möta
individen där den är och skapa tillitsfulla relationer. Verksamheten har sedan staft haft 36 individer
inskrivna varav;

B har kommit in på praktikplats
11 har gått vidare i någon form av arbete
t har börjat studera
6 har fått hjälp genom att slussats vidare till annan aktör

Id6grupp Älvan
Id6grupp Älvan är en aktivitetsgrupp/förening bestående av representanter från
pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer (PRO, SPF, reumatikeföreningen,
demensföreningen, hörselskadades förening) och har som syfte att arrangera aktiviteter för
pensionärer. Gruppen var inte aktiva på grund av pandemin, men har under2022 startat upp igen.

Gruppen har under hösten haft möten för att diskutera och planera kommande arrangemang. De deltog
också i planeringen av "seniordagen" som genomfördes i oktober 2022 med utställare, underhållning
och föreläsningar. Dagen besöktes av ca 300 personer.

Medverkande aktörer:
Skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, arbetsmarknadsenhet, Svenska kyrkan, studieförbund,
föreninqsliv, lokala företaqare, pensionärsföreninqar och funktionshinderföreningar
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MåI:
Det tidiga livets villkor

Insatser:
Lokala BRÅ
Familjecentral
Föräldrastöd
RESCUR

Kul på hjul
Utbildninqar

Syftar målet till att utjämna 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 insatserna?

Ja
X

X

X

X

Nej
!

!

tr

tr

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

Lokata BRÅ Under 2022har arbetet handlat om att följa årshjulet med Medborgardialog,
Medborgarlöfte, Lägesbild och att skapa en Ätagandeplan för 2023. Näringslivet är också involverats i

arbetet, vilket ses som mycket positivt. Förberedelse inför ett eventuellt lagkrav på kommunen 2023
pågår. Stormöte med kontaktpersoner från kommunens grannsamverkansområden genomfördes under
hösten.

Familjecentral är under uppstart. Mycket arbete har genomföfts under 2022 och nu är det äntligen
färdigt för invigning. Öppna förskolan startade sin verksamhet i Familjecentralen under sommaren och
den stora invigningen med alla aktörer på plats sker ijanuari2023.

Föräldrastöd Kommunens ABC- team har under året arbetat för att på ett samlat sätt kunna erbjuda
stöd till intresserade föräldrar. Teamet består av utbildad personal från förskola, skola, BVC, IFO och
Svenska kyrkan. Under 2022har fler ledare inom socialtjänsten utbildats i metoden.

Rastaktiviteter Är en samlad insats riktad till låg- och mellanstadiet, med målet att öka nivån av fysisk

aktivitet, utveckla och förbättra barnens sociala och emotionella lärande och att främja positiva och

prosociala beteende och hälsosamma relationer och att främja barns psykiska hälsa och välbefinnande.

I förlängningen förbättra barns skolengagemang, motivation och lärande. Utifrån ett pilotprojekt 2021

på en av kommunens skolor har under 2022 samtliga låg- och mellanstadieskolor involverats i arbetet.

Arbetet har fokuserats på organiserade rastaktiviteter, där speciellt utsedd personal haft huvudansvaret

för aktiviteterna och arbetat med fysisk aktivitet, trygghet och trivsel under rasterna. Ett nära

samarbete har bedrivits med elevråden för att öka elevdemokratin och för att eleverna ska känna att de

är med och påverkar sin tid i skolan.

Kul På Hjul konceptet genomfördes första gången sommaren 202I i syfte att skapa möjligheter för
barn och unga att kunna aktivera sig gratis under sommarlovet. En aktivitetsvagn införskaffades och

utrustades med material för utelekar, Genom konceptet skapades också möjlighet till ytterligare
ferieplatser än de som kommunen vanligtvis kan erbjuda. Under 2022fick nio ungdomar feriejobb och

en handledare anställdes för att stötta upp och arbeta ihop med ungdomarna. Under sommaren

besökte aktivitetsvagnen fem utvalda platser inom kommunen.

Utbildningar samt föreläsningar, seminarium och deltagande på konferenser inom en rad områden har

under 2022 samordnats och genomförts för personal inom kommunala verksamheter bland annat skola,

socialtjänst och arbetsmarknadsenhet.

Medverkande aktörer:
Polis, skola, socialtjänst, Melleruds bostäder, Närhälsan, arbetsmarknadsenheten,
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MåI:
Levnadsvanor

Insatser:
Seniorer på gym
Seniorbad
Falltrygghet och fallkompetens
Hälsocheck
Aktivitetsrundor och Bollkul
Vintercyklist
Fritidsbank

Ja Nej
n

X

u

tr

Syftar målet till att utjämna 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?

X

x
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Vilka är de viktigaste eff-ekterna (resultaten/lärdornarna) av insatserna?

Seniorer på gym och seniorbad är en insats som syftar till att erbjuda möjlighet för äldre 65+ att
vara fysiskt aktiva och att bryta social isolering. Insatsen sker i samverkan med Rådahallen sport- och
friskvårdcenter. Deltagarna har i grupp och till reducerat pris fått träna på gym och/eller träna i bassäng
10 gånger under ledning av en instruktör, för att sedan själva bestämma om de vill fortsätta träna på

egen hand, vilket många har gjort. Under 2022har 23 seniorer deltagit regelbundet. Könsfördelningen
har varit 12 kvinnor och 11 män.

Falltrygghet och fallkompetens är ett upparbetat koncept för att forebygga fallolyckor och de
konsekvenser det för med sig. Under 2022 har samarbete byggts upp med skolan och under
friluftsdagar har elever fått chans att testa på fallkompetens. Under seniormässan hölls ett
informations- och prova på pass som lockade ett tiotal seniorer. Under höstlovet hölls en heldag med
gratis prova på aktivitet i Rådahallen. Förhoppningen är också att kurser ska kunna erbjudas till det
lokala föreningslivet och det lokala näringslivet. Kommunen har en utbildad instruktör och kurserna
genomförs i samarbete med Svenska Judoförbundet.

Hälsocheck staftades i spåren av pandemin, för att stimulera till fysisk aktivitet och förhindra social
isolering. Under hela2022 har föreningar och organisationer kunnat ansöka om en Hälsocheck, för att
genomföra aktiviteter som syftar till att bfia social isolering och för att främja fysisk aktivitet. Krav har
funnits på att aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna, ha ett fokus på fysik aktivitet, ge

deltagarna stimulans och inbjuda till social gemenskap, stimulera både kvinnors, mäns, flickors och
pojkars deltagande samt främja inkludering och integration. Det har inte varit möjligt att kvittera ut en
Hälsocheck för ordinarie verksamhet, aktiviteter som riktar sig enbart till den egna föreningens eller
organisationens medlemmar, eller som förutsätter att deltagarna redan utövar en viss typ av aktivitet.
Varje förening/organisation har kunnat ansöka om belopp upp till max 10 000 kronor. Under 2022har
sju ansökningar kommit in.

Aktivitetsrundor och Bollkul en satsning som syftar till att skapa förutsättningar för människor att
kunna vara fysiskt aktiva. Arbetet staftades 2021 med översyn av befintliga motionsspår och
vandringsleder i kommunen. Under 2022har motionsspår röjts och rustats med nya skyltar och
märkning. En aktivitetsrunda innebär att skyltar sätts upp längs ett motionsspår. Skyltarna visar fysiska
övningar som går att utföra i sin egen takt. På varje skylt finns två olika övningar, en för barn och en
för vuxna. På skyltarna går också att läsa om spännande forskning och intressant fakta. Genom QR-
koder kan utövaren också komma åt film som visar de olika övningarna, ljudinspelningar samt
fördjupad information. Konceptet "Bollkul" innebär på liknande sätt att skyltar innehållande olika
utmaningar och tävlingsmoment med boll sätts upp vid lekparker, grönområden eller på skolgårdar.

Vintercyklist är en insats som sker i samverkan med VG- regionen och projekt "Hållbart resande väst",
för att uppmuntra kommuninvånare att cykla även på vintern. De som blir antagna till projektet erhåller
en fri service på sina cyklar samt en uppsättning vinterdäck. Motprestationen är att cykla till och från
jobbet minst tre dagar per vecka under projektperioden, samt att via en app rapportera in till
kommunen hur bland annat vinterväghållningen upplevs.

Fritidsbank utifrån ett medborgarförslag som beviljats så har arbetet med att upprätta en
fritidsbanksliknande verksamhet i kommunen staftats. En lämplig lokal har hittats och arbete har under
året bestått i att förbereda och arbeta fram en struktur för arbetet. Uppstart planeras under våren
2023.

Medverkande aktörer:
Rådahallen sport- och friskvårdcenter, äldreorganisationer, Svenska judoförbundet, AFA- försäkring, VG-
req ionen. lokala företaqare och fören i nqar, samhällsbyqqnadsförva ltninq
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4. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga

5. Avslutande kommentarer
a) Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och

som inte har redovisats under rubrik 1- 5 kan det skrivas här.

Klicka här för att ange text.

6. U nderskrift

den / 2022

Ordförande i folkhälsorådet
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Kom m u nstyrelse kontoret 2022-t2-05

ARENDE 6 Dnr

Miljö- och hälsorådet 2O23

Folkhälsostrategen presenterar fcirslag på fokusområden och insatser 2023

Vid sammanträde 22-09-12 beslutade miljö- och hälsorådet att behålla de tre nuvarande
fokusområdena för atL under 2023 genomföra ett omtag inför 2024. Aft2022 är ett valår, att det
stundar nya avtalsskrivningar mellan region och kommun och att regionen dessutom gör en
omorganisation, kan vara skäl för detta. Förslag lyfts om att under 2023 genomföra ett extra
sammanträde, där miljö- och hälsorådet processar fram en plan för 2024.
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Budgetunderlag
för folkhälsoarbetet i

Melleruds kommun år 2023

Följande budgetunderlag avser det utvecklingsarbete och den verksamhet som ska
bedrivas utifrån gemensamma prioriteringar i folkhälsoarbetet i Melleruds kommun 2023
Underlaget utgår från norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning 2022 -
2023, kommunens övergripande mål och miljö- och hälsorådets prioriterade
målgrupper/behovsområden och ger en översikt av verksamhetsbudgeten i förhållande
till inriktningsmål 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
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Miljö- och hälsorådet Mellerud

Budgetunderlag 2023

HSN Melleruds
kommun

Budget
2023

Kommentar

Samverkan och
administrativt stöd:
fördelat på 360 000 360 000 720 rJ00 50/50 HSN och kommun
- Folkhälsostrateg
heltidstiänst inkl. p.o 345 000 345 000 690 000 50/50 HSN och kommun
- projektering, utred,
info, utb, hyra, resor,
material 15 000 15 000 30 000 50/50 HSN och kommun

Insatser fördelat på Kommentarer

Projekt 1211

Kontroll, inflytande och
delaktighet

Agenda 2030
mål 1, 2, B, 16

100 000
90 000
10 000
30 000
10 000
30 000

100 000
90 000
10 000
30 000
10 000
30 000

Akt. 2071 - Ungdomshuset Stinsen
Akt. 2073 - Ungdomsråd
Akt. 2078 - Iddgrupp Älvan
Akt. 2114 - Spåret
Akt. 2OB4 - Lokala BRÅ
Akt, - Föreningssamverkan

Summa 270 000 270 000

Projekt 1218

Det tidiga livets villkor

Agenda 2030
mål r,2,3,4,5,10,11

20 000
40 000
30 000
30 000

20 000
40 000
30 000
30 000

Akt. 2114 - Föräldrastöd
Föreläsningar / utbildningar

Akt. 2128 - Familjecentral
Akt. 2129 - BMI / tandhälsa

Summa 120 000 120 000

Projekt 1225

Levnadsvanor

Agenda 2030
o. ^mal J

30 000
20 000
40 000

30 000
20 000
40 000

Akt. 2076 - Seniorgym
AKt. - ANDTS
Akt. - Fritidsbank

Summa 90 000 90 000

Summa total 840 000 840 000



t1
MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseko ntoret

Arende 7

övriga ärenden

FOREDRAGNINGSLISTA M HR

2022-t2-05


