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BBIC LICENSAVTAL
PARTER
Mellan
1. Socialstyrelsen (org. nr 202100-0555)
106 30 Stockholm
Telefon: 075 247 30 00
Kontaktperson: Helena Stålhammar
E-post: helena.stalhammar@socialstyrelsen.se
2. Kommun/stadsdel:
Adress:
Telefon:
BBIC ansvarig-kontaktperson:
E-post:
har följande avtal träffats.
Detta avtal ersätter tidigare licensavtal.

BBIC
Licenstagaren får med detta avtal en icke-exklusiv licens att använda BBIC
(Barns behov i centrum) i sin verksamhet omfattande socialtjänstens arbete med
barn och unga på de villkor som framgår av detta avtal.
BBIC är en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning med barnet i centrum. Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till
gällande regelverk. BBIC kommer därför att förändras över tid.

LICENSTAGARE
Med Licenstagare avses den eller de nämnder som arbetar med socialtjänstens
verksamhet för barn och unga.

ORDINARIE LICENS
Licenstagaren ansvarar för att uppfylla kraven i BBIC licensavtal samt de krav
som framgår av BBIC koncept.
Socialstyrelsen ska bevilja licenstagaren ordinarie licens om licenstagaren uppfyller kraven i avtalet och BBIC-konceptet.

BBIC-ANSVARIG
BBIC-ansvarig utses av Licenstagaren för en kommun.
BBIC-ansvarig ska finnas vid ordinarie licens.
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BBIC-ansvarig ska verka för att licenstagaren arbetar enligt de krav som ställs i
BBIC-konceptet och detta licensavtal.
Ändring av kontaktuppgifter gällande BBIC-ansvarig ska meddelas till Socialstyrelsen via e-post.

BBIC-KONCEPT
BBIC-konceptet finns i bilaga 1.
BBIC-konceptet innehåller de krav som Socialstyrelsen ställer på licenstagaren
vid ordinarie licens.
Socialstyrelsen har rätt att ändra innehållet i BBIC-konceptet.
Om Socialstyrelsen gör ändring ska licenstagaren underrättas skriftligen. Socialstyrelsen ska ge licenstagaren implementeringstid.

BBIC-MATERIAL
Det som ingår i BBIC kallas för BBIC-materialet. BBIC-konceptet innehåller en
redogörelse för BBIC-materialet och hur det är tänkt att användas.
Licenstagaren ska arbeta utifrån BBIC-materialet.
Socialstyrelsen har ansvar för att göra BBIC-materialet tillgängligt för licenstagaren.
Socialstyrelsen har rätt att göra ändringar i BBIC-materialet inklusive att ta bort
och lägga till nytt material.
Om Socialstyrelsen gör ändring ska licenstagaren underrättas skriftligen. Socialstyrelsen ska ge licenstagaren implementeringstid.

INFORMATIONSUTBYTE
Licenstagaren åtar sig att lämna förslag på förändringar och förbättringar av
BBIC baserade på Licenstagarens erfarenhet av arbetet med BBIC.
Socialstyrelsen har rätt att begära in information från licenstagaren gällande deras tillämpning av BBIC. Syftet är att bedöma om BBIC hanteras korrekt.

UPPSÄGNING AV ORDINARIE LICENS
Ordinarie licens gäller tills vidare. Licenstagaren kan säga upp licensen med
omedelbar verkan. Socialstyrelsen kan säga upp licensen med sex månaders uppsägningstid.
Uppsägning från såväl licenstagaren som Socialstyrelsen ska vara skriftlig.
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BBIC VID LICENSENS UPPHÖRANDE
Då licensen upphör att gälla ska licenstagaren upphöra att arbeta med BBICmaterialet.
Ovanstående gäller med förbehåll för enskilda ärenden som påbörjats före licensens upphörande med användning av BBIC. Vid det fortsatta arbetet i sådana ärenden får BBIC- materialet användas till dess att ärendet avslutats.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligen avgöras i allmän domstol.

ÖVRIGT
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del vara ogiltig eller inte kunna genomföras ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt med mindre
än att ogiltigheten i väsentlig mån påverkar parternas utbyte av eller prestation
enligt avtalet.
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av parterna.
Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor
som avtalet berör.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

———————————

————————————

Socialstyrelsen

[Företrädare för kommunen/stadsdelen]

_______________________

________________________

Jenny Rehnman
Avdelningschef
Avdelningen för Kunskapsstyrning
för socialtjänsten

[Namn och befattning]
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