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SamBaT
- Samverkan kring barn i Tierp



SamBaT
SamBaT, Samverkan kring barn i Tierp, är ett samverkansorgan för verksam-
heterna Individ- och familjeomsorg samt Utbildning inom Tierps kommun. 

Uppdrag
SamBaT syftar till att genom ökad samverkan med barns behov i centrum, 
skapa förutsättningar för ett gott liv för barn och unga i Tierps kommun.  

Organisation

SamBaTs organisation och styrkedja kan beskrivas enligt följande:

Utskottet
Barn och ungdom

Styrgrupp SamBaT

SamBaT-nätverket

Tillfälliga arbetsgrupper
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Utskottet Barn och Ungdom

Utskottet Barn och Ungdom är ett politiskt tillsatt forum som kan initiera 
projekt. Gruppen sammanträder tio gånger per år. 

Styrgrupp SamBaT

Styrgruppen består av verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg (IFO) 
och utbildningschef. Styrgruppen initierar och beslutar om projekt, projekt-
prioritering och finansiering. Styrgruppen avlägger också rapport till utskottet 
två gånger per år. Gruppen sammanträder fyra gånger per år. 

SamBaT-nätverket

I nätverket ingår verksamhetsnära chefer i form av enhetschef Barn- och 
Ungdom, enhetschef Öppna stödinsatser, enhetschef Bistånd, skolchef, för-
skolechef och verksamhetschef för elevhälsan. Enhetschef Arbetsmarknads-
enheten, enhetschef Vuxen och områdeschef Bergis deltar vid behov. Nätver-
ket initierar projekt och verkställer projekt beslutade av styrgrupp. Gruppen 
sammanträder tio gånger per år. 

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna består av deltagare från SamBaT-nätverket och/eller medar-
betare från verksamheterna. Arbetsgrupper utarbetar förslag på styrdokument 
och rapporterar kontinuerligt till samordnare under arbetets gång. Samtliga 
arbetsgrupper sammanträder utifrån tidsplan och upplöses vid slutfört upp-
drag. 

Samordnare

Samordnaren för SamBaT administrerar och samordnar styrgruppens och 
nätverkets möten, fungerar som informationsbärare mellan styrgrupp, nät-
verk och arbetsgrupper, marknadsför organisationen och utarbetar underlag 
för årsredogörelse och aktivitetsplanering. 



Postadress:  
Tierps kommun
815 80 Tierp

Kontaktuppgifter 

Telefon - Samordnare  
0293-21 80 65

Telefon växel: 
0293-21 80 00

Bakgrund – från regeringsuppdrag till fastställd styrkedja
Regeringen tillsatte under hösten 2014 en nationell samordnare med uppdrag 
att i dialog med företrädare för ett antal kommuner leda en kraftsamling för 
den sociala barn- och ungdomsvården. Projektet syftade till att ytterligare 
driva på utvecklingen att skapa en barn- och ungdomsvård av god kvalitet. 

I syfte att förbättra samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och  
Utbildning i Tierps kommun, skapades hösten 2016 det lokala projektet  
”Socialtjänst hjärta Skola”. Projektet har därefter permanentats genom infö-
randet av ett gemensamt samverkansorgan och styrkedja för samverkansfrå-
gor mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning. 

 
Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om SamBaT, dess genomförda utvecklingsarbete och plane-
ring för kommande år i SamBaT Årsredogörelse och aktivitetsplanering som 
finns publicerad på kommunens webbsida. Som anställd inom kommunen 
kan du också ta del av minnesanteckningar från styrgrupp- och nätverks-
möten på kommunens intranät.

 
Synpunkter och förslag?
Har du synpunkter och förslag på förbättringsområden inom SamBaTs  
uppdrag? Kontakta i så fall gärna samordnaren, se kontaktuppgifter här 
nedan. Inkomna synpunkter lämnas alltid vidare till SamBaT-nätverket.  
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