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Dnr 2010/233-70

Förvaltningschefen har ordet
Ärendebeskrivning
Agneta Ekman, förvaltningschef informerar nämnden följande:
Nationell fackspråkskonferens för vård och omsorg 2010
Konferensen behandlade utvecklingen av ett nationellt fackspråk för vård och
omsorg. En gemensam begreppsanvändning anses viktig när
organisationsgränserna blir alltmer flytande.
Arrangörer för konferensen: Socialstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Luleå
kommun, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters
Riksförbund, Dietisternas Riksförbund (DRF), Sveriges läkarförbund,
Föreningen Sveriges Socialchefer, Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och
Landsting.
Äldreriksdagen 2010
Äldreriksdagen 2010 är den fjärde i ordningen som genomförs av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Denna gång gick äldreriksdagen under titeln
”På liv och död”, ett allvarsmättat tema som genomsyrade programmet och
samtidigt antydde viss brådska, att diskutera välfärdens framtida finansiering.
Äldreriksdagen förmedlade också att regeringens äldrepolitik står fast, om de
får fortsatt mandat att regera landet efter höstens val.
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Projekt ”Hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar”
Projektet har bedrivits av barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för projektmedel från Statens
folkhälsoinstitut.
Syftet med projektet har varit att:
• Initiera och stimulera arbete kring hälsofrämjande insatser hos barn
och ungdomar med funktionsnedsättning
• Öka kunskapen bland olika aktörer som arbetar med barn och unga
personer med funktionsnedsättningar, för att uppnå stabila och
långsiktiga strukturer avseende hälsofrämjande insatser.
Agneta Ekmans redovisning entusiasmerade till djupa diskussioner kring
dessa barn och ungdomars livsvillkor. Projektet uppfattades välgenomarbetat.
Nämnden uttryckte enhälligt att det är viktigt att uppmärksamma de
neuropsykiatriska funktionshindren tidigt hos barn, så att de ska få en så bra
skolgång som möjligt. Det redovisade projektarbetet var ett led i den
riktningen. Vid nästa sammanträde kommer nämnden att tilldelas rubricerade
projektrapport, samt ett arbete gällande kartläggning av barn och ungdomar
med kognitiva/psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar i Luleå
kommun, som också är gjord i samverkan mellan medarbetare i barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Utöver ovan nämnda handlingar kommer nämnden att få fem
kunskapssammanfattningar utgivna via nationellt utvecklingscentrum vid
Socialstyrelsen, vars uppgift är att arbeta för tidiga insatser för att förebygga
psykisk ohälsa hos barn och unga.
De fem kunskapssammanfattningarna är:
• Barn som utmanar – Barn med ADHD och andra beteendeproblem
• Barn som tänker annorlunda – Barn med autism, Aspergers syndrom och
andra autismspektrumtillstånd
• Blyga och ängsliga barn
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• Barn som utsätts för fysiska övergrepp
• Ledsna barn

Socialnämnden tackar förvaltningschefen för ovannämnda
informationer och lägger dem till handlingarna
_____
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