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BBIC-koncept
BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare ska arbeta enligt
BBIC.
BBIC omfattar stöd till socialtjänstens arbete med myndighetsutövning rörande barn och
unga.
I BBIC ingår inte stöd till utförare för socialtjänst, familjerätt eller myndighetsutövning
enligt LSS.
BBIC-ansvarig:
• Ska vara anställd i den kommun som har licens.
• Ska finnas både vid licens med prövotid och vid ordinarie licens.
• Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC.
• Ansvarar för att Licenstagaren ingår i ett BBIC- nätverk med andra Licenstagare för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
• Ska verka för att licens och koncept följs av Licenstagaren då kommunen
har ordinarie licens.
• Ska verka för att licens och koncept implementeras då kommunen har licens med prövotid.
BBIC-utbildare:
• Ska vara anställd i den kommun/kommundel som har licens med prövotid
eller ordinarie licens.
•
Ska finnas både när en kommun/kommundel har licens med prövotid eller
ordinarie licens.
•
Ska genomgå Socialstyrelsens utbildning för BBIC utbildare.
•
Ska kunna ge stöd i tillämpningen av BBIC lokalt.
•
Har rätt att hålla utbildningar i BBIC både lokalt och regionalt.
•
Ska vid behov ge information till samverkanspartners för att kunna underlätta samverkan med kommunen/kommundelen.
Utbildning
•
•
•

Licenstagaren har ansvar för att BBIC-användarna genomgår en grundläggande utbildning och får stöd i tillämpningen av BBIC.
Den grundläggande utbildningen för BBIC-användare ska tillhandahållas
av en BBIC-utbildare.
Utbildningen kan hållas i en kommun eller samordnas för flera kommuner
regionalt.
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Socialstyrelsen ska utbilda personal som licenstagaren utsett till att bli
BBIC-utbildare.
Socialstyrelsen tillhandahåller aktuellt utbildningsmaterial. Licenstagaren
har ansvar för att aktuellt utbildningsmaterial används i undervisningen.

BBIC-material
• I BBIC-materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informationsspecifikation för BBIC inklusive dokumentationsstöd och variabellista, Studiehandledning för BBIC.
• Studiehandledning för BBIC är endast tillgänglig för BBIC-utbildare.
Dokumentationsstöd
• Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och grundprinciperna samt utformas enligt BBIC dokumentationsstöd.
• Dokumentationsstödet ska anpassas till det enskilda ärendet enligt anvisningar som framgår av Informationsspecifikation för BBIC.
• BBIC-logotypen ska finnas med på alla dokument som skapas utifrån det
av BBIC beskrivna dokumentationsstödet.
• Särskilt dokumentationsstöd finns för att inhämta uppgifter (samverkan):
- För inhämtning av uppgifter, konsultation med BVC och elevhälsa, tandvård, barnets pågående vårdkontakter, förskola och skola.
- För inlämning av uppgifter kan följande material användas: utlåtande till
socialtjänsten från förskola och skola.
• Särskilt dokumentationsstöd finns för På väg
- Enkät för unga
- Enkät för föräldrar
- Enkät för personal på HVB och familjehem.
• Eftersom BBIC:s dokumentationsstöd inte täcker in all dokumentation
som nämnden behöver, kan eget dokumentationsstöd läggas till vid behov.

2(2)

