ANSÖKAN
om ordinarie BBIC-licens

Den som arbetar med BBIC måste uppfylla vissa krav som Socialstyrelsen fastställt.
Kraven framgår av BBIC-konceptet. Innan ni fyller i ansökan, läs igenom BBIC
konceptet för att förvissa er om att ni uppfyller kraven för ordinarie licens.

Sänds in till
Avdelningen Kunskapsstyrning för
socialtjänsten (VSO2)
Eva Agåker
106 30 Stockholm

KOMMUN/KOMMUNDEL
Ansökan avser

BBIC-ANSVARIG PERSON
Namn

Befattning

E-postadress

Telefon

BBIC-UTBILDARE
Har ni utbildare som genomgått Socialstyrelsens BBIC-utbildning för lokala utbildare?
Om nej, när ska utsedd personal gå Socialstyrelsens BBIC-utbildning?

Beskriv kort hur er lokala utbildning i BBIC för nyanställda ser ut.

Beskriv kort hur ert stöd till handläggarna ser ut i det dagliga arbetet med BBIC.
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□Ja

□Nej

IMPLEMENTERING OCH TILLÄMPNING
All dokumentation, handläggning och verkställighet ska baseras på triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-dokumentationsstöd
enligt de krav som finns i BBIC-konceptet.
Beskriv kort hur ni arbetar med grundprinciperna.

Beskriv kort hur ni arbetar med triangeln.

Hur säkerställer ni att dokumentationen av handläggning sker enligt BBIC-konceptet?
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DOKUMENTATIONSSTÖD
Dokumentationsstöd som ingår i BBIC ska vara implementerade och användas i enlighet med kraven i konceptet. Alla
dokumentationsstöd behöver inte användas i varje ärende. Vilka dokumentationsstöd som ska användas beror på ärendets
karaktär.
Har ni ett dokumentationsstöd som är uppbyggt i enlighet med BBIC:s informationsspecifikation?

□
□

Ja
Nej: Beskriv kort hur det ser ut i nuläget och hur planen ser ut för att bygga upp ett dokumentationsstöd i enlighet med BBIC
informationsspecifikation.

Beskriv kort hur ni arbetar för att dokumentationen i handläggningen sker enligt BBIC-konceptet.

Vi ansöker härmed om ordinarie licens och förbinder oss att arbeta med grundprinciperna, triangeln
och BBIC-dokumentationsstöd på det sätt som fastställs i BBIC-konceptet och av ingånget licensavtal
med Socialstyrelsen.
Ort och datum

Ordförande i socialnämnden

Namnförtydligande
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