Verksamhetsplan 2014 för Arbetsgruppen ”Ensamkommande barn” inom
Umeåregionen
Kontaktperson för arbetsgruppen: Ulrica Westerlund
Arbetsgruppen består av:
Christine Larsson Verksamhetschef Nordmaling, Ulrica Westerlund områdeschef Vännäs, Doris
Öhlund föreståndare Robertsfors, Mari Ellingsen föreståndare Vindeln och Linda Hörnsten, Anna
Danielsson och Mats Omgren enhetschefer Umeå
Medverkande vi upprättande av planen 131106: Ulrica Westerlund, Doris Öhlund, Christine
Larsson, Anna Danielsson och Mats Omgren

Verksamhetsområde
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde?
Gruppen består av chefer med ansvar för boendeverksamhet, samordning och samverkan inom området
mottagandet av ensamkommande barn i Umeå, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors och Vindeln.

Avsikt/Syfte
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar?
Genom kunskapsutbyte och samverkan kring gemensamma frågor och utmaningar rörande
Umeåregionen mottagande av ensamkommande barn så skapas bättre förutsättningar för ett likvärdigt
mottagande av god kvalité och inom hela Umeåregionen.
Gruppen kan på ett effektivare sätt samverka med verksamheter/myndigheter som t.ex. BUP
Länsstyrelsen och Migrationsverket runt utmaningar och problemområden som ser lika ut oavsett
kommun.
Arbetsgruppen ska också ge råd och stöd till varandra i verksamhetsaktuella, vardagliga frågor.
Initiera projektidéer

Mål 2014
Vart vill ni ha nått under året?
Att ovanstående avsikt med arbetsgruppen ska ha bidragit till ökade förutsättningar för ett mottagande av
god kvalité inom hela Umeå regionen. Detta genom en ökad samsyn och lösningsfokus på identifierade
gemensamma problemområden.

Aktivitetsplan 2014
Vem gör vad när och hur?
Uppföljning : 1410

Aktivitet

Genomfört

Ansvarig

1. Genomföra minst 6 arbetsgruppsmöten

Gemensamt

2. Vid en träff/år ska representant/er för landstingets
primärvård medverka för aktuella frågeställningar
gällande första linjen och Ensamkommande barns
behov av stöd.

Ulrica Westerlund/
Doris Öhlund

3. Gruppen skall vid minst ett tillfälle/år samordna ett
möte med Migrationsverket och gränspolisen kring
aktuella frågeställningar.

Ulrica Westerlund

4. Vid en träff/ termin ska Chef Överförmyndarkontoret

Ulrica Westerlund

närvara för aktuella frågor som rör samtliga kommuner
5. Att gruppen verkar för att utveckla samarbetet
mellan boendeverksamheterna primärvård och
skolhälsovård.

Gemensamt

