
 

 

Plattform 2021–2022 
Resursnätverk för mottagande och etablering av 
ensamkommande barn och unga 
Antagen av resursnätverket vid möte den 5 oktober 2021 
 
Resursnätverket är ett tvärprofessionellt nätverk som består av personer 
som har erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och ungdomar 
inom något av länen Dalarna, Värmland och Örebro. 

Nätverkets syfte 
• Genom erfarenhetsutbyte och ökad kunskap bidra till att bevara en beredskap och 

kompetens i kommunernas mottagande och etablering av ensamkommande barn och 
unga ur ett barnrättsperspektiv.  

• Att vara ett forum för samverkan mellan olika professioner, kommuner, myndigheter, 
civilsamhället samt över länsgränser. 

• Utgöra ett forum där deltagarna kan dela med sig av utmaningar och framgångar i 
integrationsarbetet med ensamkommande barn och unga.  

• Vara en resurs för Länsstyrelsen för att insamla information om aktuella behov och 
frågor i länen för att möjliggöra vidare behovsstyrda insatser i länen. 

Nätverkets mål 
• Att det inom varje län finns personer med kompetens inom olika verksamhetsområden 

som kan utgöra ett resursnätverk inom området ensamkommande barn och unga. 

• Stärka barnrättsperspektivet i mottagandet och etableringen av ensamkommande 
barn och unga. 

• Att det genomförs informations- och kompetenshöjande insatser utifrån 
resursnätverkets identifierade behov till relevanta aktörer i länen.  

 

Dalarna, Värmland och Örebro län 



 

 

Nätverksträffar 
Resursnätverket träffas tre-fyra gånger per år. Träffarna kan ske 
både digitalt och fysiskt. Därutöver kan regional samverkan ske 
kring aktuella frågor. 

Medlemmar i resursnätverket 
• Resursnätverket består av cirka 10 personer från respektive 

län i Dalarna, Värmland och Örebro.  

• Deltagarna har tidigare arbetat med eller arbetar professionellt 
med ensamkommande barn och ungdomar och har fördjupad kompetens inom 
området ensamkommande barn och unga. 

• Deltagarna arbetar inom verksamheter så som socialtjänst, skola, överförmyndare, 
Migrationsverket, polis, flyktingmottagning, region, civilsamhället eller hos andra 
aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.  

• Resursnätverket strävar efter en representation med bred spridning inom olika 
professioner och verksamheter samt en geografisk spridning över hela länen. 

• Deltagarna ska vara kunskapsbärande ut i den egna organisationen. 

• Länsstyrelsen ansvarar för aktuell kontaktlista över deltagare. På länsstyrelsernas 
hemsida publiceras uppgifter om kommuner, organisationer och funktioner som ingår i 
nätverket. 

• Deltagandet ska vara förankrad hos ansvarig chef. Länsstyrelserna beslutar om 
deltagande utifrån plattformens riktlinjer. 

Samordning och kontaktpersoner  
Länsstyrelserna samordnar och sammankallar resursnätverket. Varje länsstyrelse har en 
utsedd ansvarig kontaktperson för respektive län.  

• Dalarnas län: Martina von Seth, martina.von.seth@lansstyrelsen.se, tfn. 010–2250453 

• Värmlands län: Sofia Olsson, sofia.olsson@lansstyrelsen.se, tfn. 010–2247341  

• Örebro län: Ingela Fredriksson, ingela.fredriksson@lansstyrelsen.se, tfn. 010–2248614 

Plattform 
Resursnätverk-
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