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Om detta dokument 

Utvecklingsplanen uppdateras årligen i samband med budgetarbetet och utveckling av 

kommande års förvaltningsplan. Dokumentet ligger därmed till grund för både arbetet 

med den mer konkretiserande och mer detaljerade förvaltningsplanen samt 

verksamhetsplanearbete hos aktörer som påverkas av utvecklingsplanens innehåll. 

Innehållet i utvecklingsplanen ska alltid spegla och möta de behov som finns hos 

aktörer och intressenter av tjänsten SSBTEK. 

Utvecklingsplanen godkänns i det strategiska styrgruppen. 

Styrande underlag 

Följande underlag är direkt eller indirekt styrande för objektets utvecklingsplan: 

 Överenskommelse om myndighetssamverkan – Effektiv 

informationsförsörjning  

 Förvaltningsmodell Effektiv Informationsförsörjning (innehåller också 

förvaltningsmodell SSBTEK)  

 Objektbeskrivning SSBTEK- en närmare beskrivning av förvaltningsobjektet 

 Målbild/Roadmap Ekonomiskt bistånds digitalisering 

 

 SKR – Inriktningen för Sveriges Kommuner och Landsting 

 SKR – Utveckling i en digital tid 

 eSam – Vägledning för digital samverkan 

 eSam – Svenskt ramverk för digital samverkan 

 EIF  – European Interoperability Framework, European Commission 2017 

 

  

https://skr.se/download/18.4402e18716b630bd97a39e01/1560853008860/02-REV-18-05146-SLUTGILTIG-2019-06-14-Inriktningsdokument-AU-styrelse-juni-2019.pdf
https://skr.se/download/18.6122fe4916b55c1d4759da1f/1561464146112/Utveckling%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar-a---o/digital-samverkan.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan.html
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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Vision 

Under våren 2019 genomfördes workshops med representanter från myndigheter, 

kommun. En övning som genomfördes var att tänka fritt om en vision för tjänsten 

SSBTEK. Övningen resulterade i många bra bilder som även användes som underlag 

till fortsatt arbete för SSBTEK- dagarna genomförda hösten 2019.  

En summering av visionen beskrivs i bilden nedan. 

Färgad kolumn till höger representerar den stora visionen för tjänsten, medan matrisen 

till vänster försöker bryta ned visionerna till övergripande aktiviteter/önskad effekt per 

år och område. 

Under 2020 har programområdet Arbete och Integration hos SKR tagit fram en 

målbild/roadmap för ekonomiskt bistånds digitalisering enligt liknande struktur som 

SSBTEK:s visionsbild ovan. Fram till 2023 ska aktiviteter på flera områden utföras 

för att uppfylla målet om att alla kommuner har automatiserad process för 

handläggning och tillhörande digitala kommunikationsvägar. Aktiviteter följer tre 

olika områden som är: Kompetens, policyfrågor och juridiskt och tekniskt stöd. 

SSBTEK har en stark koppling till att underlätta den fortsatta automationen, 

individens tillgång till uppgifter och förbättrad beställarförmåga av 

verksamhetssystem.  
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För att uppnå de långsiktiga målen för SSBTEK kommer denna utvecklingsplan 

fokusera på att bryta ned nyttorna. Nedan beskrivs mer i detalj hur detta förväntas 

genomföras. Effektmålen får inleda avsnittet.  
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Effektmål (3 år) 

Med SSBTEK:s och verksamhetsområdet Ekonomiskt bistånds vision och roadmap i 

ryggen strävar förvaltning och utveckling av SSBTEK att bidra till att följande 

effektmål uppnås: 

Mål: Kvalitetshöjning av all informationsförsörjning som sker via SSBTEK. 

 Bidra till är ökad kvalitet och tillförlitlighet 

 Minimal chans för felaktiga utbetalningar 

 Förifylld information som speglas för sökande (rätt info från start) vilket 

kommer leda till ökad transparens och effektivare handläggning 

 Det blir lättare att göra rätt med ex. tydliga instruktioner till handläggare  

 Frigjord arbetstid för handläggare kommer höja kvaliteten i stödet till 

invånaren 

Mål: Individanpassad informationsförsörjning till invånaren 

 Minskade till inga samtal till myndigheter gällande ekonomisk bistånd 

 Tillit och transparens mot invånaren 

Mål: Utökad myndighetsinformation 

 Bättre översyn på en invånarens ekonomiska förutsättningar ökar kvalitén och 

chansen för felaktiga utbetalningar minskar 

 Snabbare handläggningsprocess 

Mål: Effektivare support för SSBTEK 

 Användarvänlighet och förtroendet höjs 

 Detta kommer göra att systemleverantörerna fångar upp skillnader i perioder 

för olika förmåner och bidrag 

 Handläggaren har en upplevelse att ha fått stöd vid problem 

 Handläggaren och andra ansvariga är beredd på nya versioner och kan anpassa 

verksamheten efter det och har kommunikationskanaler  

 

Mål: Utökad användning av SSBTEK inom socialtjänsten 

 Tjänsten kan tillgodose fler behov av information 
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Förutsättningar för att nå till effektmålen: 

 Handläggarna behöver förstå för vad som kan visas idag 

 Nya arbetssätt, ex automation, behöver få tillit  

o Samtidigt som det är bra med automatisering måste handläggaren ha 

underlag för de resultat (ex belopp) som räknas ut. Detta för att kunna 

svara medborgaren ex på ”hur blev mitt belopp framräknat?” 

 Dela med oss av systemleverantörers dokumentation 

 Behöver bygga in automation i systemen 

 Periodsynkning plus hela domäntänket 

 Tänka igenom vad ska SSBTEK göra? Bearbeta eller transportera. Både kort 

och långsiktigt. 

 Mer kommunikation och förtydligande vid förändringar i innehåll både från 

leverantör (tekniska) och verksamhetssidan 

 Lagstiftningen behöver ändras för att tillgodose nya behov 

 

Uppföljning av effektmål 

Återkommande utvärderingar bör ske inom området Ekonomisk biståndshandläggning 

för att kunna följa upp tänka effekter. I den årligt upprättade Förvaltningsplanen 

definieras mål med mätbarhet och nyckeltal kopplade mot ovan framställda effektmål. 

 

Summering av utfört arbete 2020 

Förvaltningsarbete 

Målet för 2020 var att se över förvaltningsstrukturen för SSBTEK i syfte att etablera 

enligt förvaltningsmodell och arbeta med förbättrad support och tillhörande processer. 

Målet var även att arbeta med informationsstruktur och kvalitet genom ett 

kvalitetshöjande projekt. Slutförande av avtalsöversynen har även bedrivits. 

Förvaltningsmodellen är beslutad och förvaltningsstrukturen är etablerad. Särskilt kan 

nämnas att driftparten Försäkringskassan har introducerat nya medarbetare knutna till 

SSBTEK:s förvaltning. Objektstyrgruppen SSBTEK har även fått ny ordförande från 

SKR. 

Supportfrågor och behov har varit aktuellt för Expertråd och Förvaltningsråd och 

tätare samarbete finns med driftpartens kundcenter idag. 

Täta driftsavstämningar planerades in med Objektstyrgruppen utöver de fasta 

styrgruppsmötena för att följa verksamhetsförändringar, prestandafrågor och 

kommunikationsbehov pga coronapandemin. Initiala förändringar av karens, 

aktivitetsrapportering innebar kommunikationsinsatser. Ökad frågemängd pga ökat 

behov av ekonomiskt bistånd liksom annan prestandapåverkan i tjänster uppstod inte.  
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Projektet för informationsstrukturering och kvalitet har levererat 

åtgärdsrekommendationer och informatisk och terminologisk dokumentation att stödja 

fortsatt arbete med förbättring. 

Utveckling 

Utvecklingsmålen var att arbeta med styrstruktur och processer för utveckling. Beslut 

om att införa testmodell och teststrategi för objektet SSBTEK har fattats. Under året 

har även den strategiska styrgruppen formerats och bemannats. Arbetat med vision 

och processer för att lyckas att skapa effektiv informationsöverföring i nya tjänster har 

genomförts. 

Utvecklingsmål var även en översyn av processer i behov av digital 

informationsöverföring, utökad information SSBTEK och fler uppgiftslämnare till 

SSBTEK. 

Kartläggning av nya processer inom och socialtjänstområdet har genomförts. 

Deltagande i eSams projekt Finansiell status har genomförts där steg ett har varit att 

inventera informationsbehov. Dialog med Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten 

har bedrivits och frågor om finansieringsmodeller för grunddata har genomförts.  
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Inriktning för 2021 

Förvaltningsarbete 

Kommunernas arbete med integration och automation inbegriper SSBTEK och målet 

för förvaltningsåret är att stötta den utvecklingen med anpassning av information, stöd 

och vägledning. Målet är även att stötta strukturerad dialog om utvecklingsbehov 

mellan användare och systemleverantörer med målet att stärka automatiseringen av 

processen för ekonomiskt bistånd. 

Arbete med testmodell och testrategi ska under året etableras med målet att säkerställa 

kvalitet i hela SSBTEK-kedjan från uppgiftslämnare till användare.   

Utveckling 

Informationsstrukturerings- och kvalitetsprojektet arbetar under året i Steg 2 med 

målet att införa kvalitetshöjande åtgärder tekniskt, informatiskt och användarmässigt.  

Arbete med utökade informationsmängder ska bedrivas tillsammans med utpekade 

informationsägare med målet att kunna utöka informationsdelningen via SSBTEK.  

Fortsatt arbete med nya uppgiftslämnare ska bedrivas med målet att besluta om 

uppstart av anslutningsprojekt eller att kunna förankra hinder för anslutning hos 

adekvat aktör. 

Strategiska styrgruppen ska under året etableras och fatta beslut om utvecklingsprojekt 

med målet att fler processer ska ges möjlighet till digital informationsöverföring.  

Inriktning för 2022 

Förvaltningsarbete 

Etableringsfasen för förvaltningsarbete förväntas avta. Fokus för förvaltningsarbetet 

under 2022 blir därför effektiviseringar och fortsatt kvalitetshöjning. Den mer 

permanenta och verksamhetsnära förvaltningen förväntas fungera mer och mer 

självständig samtidigt som den IT-nära förvaltningen med stöd av den nya 

samverkansfunktionen förväntas löpa på smidigare. 

Utveckling 

Flera större utvecklingsaktiviteter bör under detta år kunna resultera i konkreta resultat 

i tjänsten och mer nytta uppnås hos tjänstens användare. 

Finansiering 

Kommunernas socialnämnders årliga avgift för SSBTEK till SKR finansierar 

förvaltning och förbättring av tjänsten. Denna avgift ska även stötta utveckling av 

ytterligare kostnadsreducerande nationella lösningar för informationshantering som 

formuleras i denna utvecklingsplan och i separata utvecklingsprojekt. I 

Överenskommelsen om myndighetssamverkan – Effektiv 

informationsöverföring  regleras grundprinciper för finansiering av dessa 
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utvecklingsinsatser. Där framgår att fördelning av kostnader för utvecklingsaktiviteter 

ska ske genom överenskommelse mellan parterna. 

För deltagande taktiskt och operativt i befintlig tjänst bär vardera part sina egna 

kostnader. Driftsparten erhåller statligt anslag för IT-drift för SSBTEK. Detta regleras 

i avtalet för tjänsten. 

Att kunna sänka avgiften för anslutna kommuner har ett värde för kommunerna 

samtidigt som utvecklingsfrågorna även behöver ges möjlighet att uppfyllas. Detta 

innebär satsningar av finansiella och personella resurser.  

Fortsatt behov vad gäller finansiering under de kommande tre åren är att anpassa 

beslut om den årliga avgiften till kommunernas egna budgetarbete vilket behöver 

infogas i förvaltningsarbetets årshjul. Vidare är det ett behov att göra strategiskt 

underbyggda val av investeringar i utvecklingsprojekt jämfört med behovet av fortsatt 

sänkning av avgift.  

Det finns även ett behov av utreda hur finansieringsformer för 

informationsdelning,  förvaltning och driftskostnader ska se ut när nya tjänster 

utvecklas. En sådan utredning behöver följa andra arbeten till exempel DIGG:s 

uppdrag om etablering av styrning av ökad informationsutbyte och grunddata  och 

föras i bred dialog med samverkande myndigheter och departement.  

 


