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Vad är SamBaT?
SamBaT står för Samverkan kring Barn i Tierp och är Individ- och
familje-omsorgs och Utbildnings samverkansorganisation.

Vad är en SamBaT-plan?
SamBaT-plan är en skriftlig planering och överenskommelse. Planen
upprättas tillsammans med vårdnadshavare och/eller den unge och
personer från kommunens socialtjänst, förskola eller skola som behöver delta.
En förutsättning för att SamBaT-planering ska kunna genomföras är
samtycke från den unges vårdnadshavare, eller den unge själv, om
denne är 15 år eller äldre. Yngre barns inställning ska ha betydelse i
förhållande till ålder och mognad.
I planen bestämmer deltagarna tillsammans vem som ska göra vad.
Planen kan innebära att deltagarna träffas vid ett eller flera tillfällen.

Vad menas med samordningsansvarig?
Du har möjlighet att få en samordningsansvarig som håller i möten
och kontakter och ansvarar för att överenskommelser dokumenteras i
planen.

Varför en SamBaT-plan?
När barn och unga behöver information, stöd eller hjälp från både
socialtjänsten och från skola eller förskola, ska berörda verksamheter
tillsammans upprätta en SamBaT-plan om den behövs för att barnet
eller den unge ska få sina behov tillgodosedda.
•

Planen ger en bra överblick över den unges situation

•

Planen tydliggör vem som ansvarar för vad

•

Planeringen möjliggör att insatser kan ges samtidigt eller i en särskild ordning från flera verksamheter för att nå gemensamma mål

•

Familjen är med och bestämmer vilka som ska delta i planeringen,
till exempel vänner, släktingar eller anställda inom kommunen

Hur får man en SamBaT-plan?
Du kan be någon du har kontakt med inom socialtjänst, förskola eller
skola att kalla till ett gemensamt möte då ni tillsammans kan göra en
plan. Inom skola och förskola ansvarar rektor och förskolechef för att
kalla till SamBaT-planering. Inom socialtjänsten kan din handläggare
eller kontakt vid Familjecentralen kalla till möte.
Den som kallats till SamBaT-planering har skyldighet att delta.

Kontaktuppgifter
Telefon växel:
0293-21 80 00
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Postadress:
Tierps kommun
815 80 Tierp

