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Sammanfattning
Ärendet avser ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBIC –licens.
Stockholm stads kommunfullmäktige beslutade maj 2007 att samtliga stadsdelsförvaltningar ska införa handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC.
Varje stadsdel ansvarar för sin egen implementering. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ingick licensavtal med Socialstyrelsen juni 2008 och erhöll prövolicens.
I mars 2010 beviljades stadsdelsförvaltningen förlängd prövolicens med tolv
månader.
Bedömningen är nu att handläggnings- och dokumentationssystem BBIC implementerats inom berörda enheter inom Social omsorg.
Förvaltningen föreslår därför att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker om
ordinarie BBIC- licens hos Socialstyrelsen.
Bilagor

1. Ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBIC -licens
2. Beslut gällande begäran om förlängd prövolicens, daterad 2010-03-18

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (3)

3. Licensavtal undertecknat av Socialstyrelsen 2008-06-27
BBIC (Barns behov i centrum)
Ärendet avser ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBIC –licens.
BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem som syftar till att stärka
barnets ställning inom den sociala barnavården, öka samarbete och samverkan
med och kring barnet och dess närstående, skapa en systematik i dokumentationen
samt bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, planering och uppföljning. BBIC är sedan 2006 ett nationellt enhetligt
system och ägs av Socialstyrelsen.
De kommuner som önskar använda systemet har rätt att pröva BBIC under en begränsad tid om 24 månader och erhåller då så kallad prövolicens. Om ytterligare
tid behövs för att implementera systemet kan kommunen/ kommundelen/ stadsdelsnämnden ansöka hos Socialstyrelsen om förlängd prövolicens.
Ungefär 150 kommuner/kommundelar/stadsdelsnämnder har ordinarie BBIClicens och resterande kommuner i landet, utom några få, är på något vis aktiva
kring BBIC, så tillvida att de har prövolicens eller väntar på att få det.
Stockholm stads kommunfullmäktige beslutade maj 2007 att samtliga stadsdelsförvaltningar ska införa handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC.
Varje stadsdel ansvarar för sin egen implementering och har således egna (prövo/ordinarie-) licenser i relation till Socialstyrelsen.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ingick licensavtal med Socialstyrelsen juni 2008
och erhöll prövolicens, se bilaga 3. I mars 2010 var det dags att ta ställning till om
ordinarie BBIC-licens kunde sökas. Bedömningen inom verksamhetsområdet
social omsorg var att implementeringen kommit långt men att de krav som ställdes
i BBIC konceptet inte fullt ut var uppfyllda. Rinkeby-Kista stadsdelförvaltning,
genom stadsdelsnämndens ordförande, ansökte därför hos Socialstyrelsen om
ytterligare 12 månaders prövotid, vilket beviljades, se bilaga 2.
Bedömningen är nu att handläggnings- och dokumentationssystem BBIC implementerats inom berörda enheter inom Social omsorg och att BBIC´s mål, syften
och krav är uppfyllda. Förvaltningen föreslår därför att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker om ordinarie BBIC- licens hos Socialstyrelsen, se bilaga 1.

Förvaltningens förslag
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar ansökan om ordinarie
BBIC-licens till Socialstyrelsen.
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