
Förvaltningsplan SSBTEK 2021

Nedbrytning av delmålen till konkretisering av uppdragen från förvaltningsplanen för SSBTEK detta år. Utsedd ansvarig (anger vilka funktioner 
som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning) och planerad start. Finns plats för en kortfattad kommentar vid varje aktivitet.

Regelbunden uppföljning på varje förvaltningsråd.

Mål Delmål Aktivitet Ansvarig Genomförande
period

Status Budget 
(tkr)

Kommentar

Effektiv support för 
SSBTEK

Stöd till integration och 
automation

Färdigställa 
informationsflödet och 
process. Komplettera och 
formulera ny information
/beskrivningar utifrån 
kommunernas behovsbild 
och FK/SKR:s avgränsningar.

Markus/Anna Q4 2020 - Q1 Pågående  

Strukturera teknisk 
vägledning, process och 
innehåll

Markus/Anna Q4 2020 - Q1 Ej 
påbörjad

Publicera hemsida och tänka 
in länkar mellan FK och SKR:
s  webbar

Markus/Anna Q4 2020 - Q1 Ej 
påbörjad

Spela in webbinarium för 
vissa frågor och sprida

Markus/Anna Q1 Ej 
påbörjad

Slutföra frågan om 
anslutning av alla kommuner 
till testmiljö/meddela 
uppgiftslämnare

Per/Markus Q4 2020 Pågående

Utreda prestandabehoven 
kopplat till automation och 
slagningar mot SSBTEK 
(servicenivåer tillgänglighet, 
öppettider, svarstider m.m)

Informera objektstyrgrupp 
om kommande förändringar

Lorenzo
/Markus/Anna

Q1-Q2 Ej 
påbörjad

  Ärende och 
förändringshanteringspro
cess

Definiera, prioritera och 
beställa utveckling

Sofia/Markus
/Isma

Q1 Ej 
påbörjad

  Kostnad, funktionalitet, när 
leverans. Process för att 
beställa utveckling

Rest från år 2020 Sätt FK:S ITIL-process 
plussa på med övriga delar 
av kedjan kommun, skr, 
myndigheter

Markus Pågår   Dialog påbörjad. SKR 
processarbete behöver 
synkas här

    Se över SLA allmänt och 
utifrån 
projektrekommendationerna

Anna/Lorenzo
/Martin (NMT)

Q4 2020 - Q2 Testinförande pågår. Martin 
gör en första översyn under 
sitt arbete. Första 
rapportering, hur Martin sett 
tekniskt kan vara orsaken. 
Tydlighet behövs.

Rest från år 2020 Undersöka möjligheten för 
egen hemsida för SSBTEK

Isma/Anna Q3   Anna ser över om det går 
att ha " " dvs ssbtek.se
varumärkesbyggande. 

Rest från år 2020 Se över SKR.se Isma/Markus Q1 Pågår   Påbörjad, snart omgjord. 
Behöver synka supporten 
med FK.

SKR klar. Väntar på FK

Rest från år 2020 Se över processer för 
SSBTEK

Isma/Markus
/Anna

Q2-Q3 Pågår   Avtal, ändring, eskalering, 
krav.

Klar SKR/FK. Lite test kvar 
samt avtal

SSBTX till fler - Strategisk 
utvecklingsarbete

Sätta visionen med 
Strategiska styrgruppen och 
överväga justering i 
bemanning - starkare 
strategiskt fokus

Anna
/strategisk 
styrgrupp

Q1

Utökad användning av 
Tjänsten

Individanpassad 
informationsförsörjning 
till invånaren

Samla ihop utvecklingsbehov 
och välja att forma 
utvecklingsprojekt enligt 
strategiska styrgruppens 
process

Anna
/strategisk 
styrgrupp

Q2    

http://ssbtek.se
http://SKR.se


Utökad användning av 
SSBTEK inom 
socialtjänsten

Samla ihop utvecklingsbehov 
och välja att forma 
utvecklingsprojekt enligt 
strategiska styrgruppens 
process

Anna
/strategisk 
styrgrupp

Q2  

Införa nytt avtal Sjösätta nya avtalet stegvis 
för SSBTEK:s olika grupper, 
sätta tidplan

Anna/FK Q1-Q2 Uppgiftslämnare och 
kommuner behöver agera 
för underskrift enligt avtalet

 Stärka varumärke och 
bedriva aktiv 
marknadsföring

Utveckla 
kommunikationen kring 
Tjänsten

Förbättrade webbar SKR/FK Isma/Sofia
/Markus

Q4 2020 - Q1 Pågående

Nyhet om testmodell och 
samarbete NMT

Isma

Nyhet om vision SSBTX Anna

Nyhet tillsammans med ek 
bist om mål full automation

Anna
/kollegorSKR

Stärka krav- och 
beställarkompetens

 Kundgrupperingar Medfinansiera strukturering 
av kundgrupper i samarbete 
med sektionen för 
Arbetsmarknad

Anna/kollegor 
SKR

Q4 2020 Q1 Ja från objektägare, 
budgetutrymme finns

Stötta kundgruppsarbetet 
med erfarenheter från 
testmodellsarbetet och 
övriga erfarenheter från 
SSBTEK förvaltning

Isma/Anna
/Martin (NMT)
/Markus

Q1- Q2 Martin, stötta 
systemförvaltarna

Kvalitetshöjning av all 
informationsförsörjning 
som sker via SSBTEK. 
Bidra till är ökad kvalitet 
och tillförlitlighet.

Informations-
strukturering och kvalité 
projekt i SSBTEK

Steg 2 projekt

Utförlig 
kravdokumentation
vägledning till att 
kunna utföra en 
uppdatering av IS
Sammanställning av 
alla intervjuer
Påbörja processer, 
provtrycka
Självdeklaration 
Informatik/krav 
samarbete med Martin
Steg 3 Förändring i 
befintlig API
Uppdatera IS

Isma/FK
/Övriga 
uppgiftslämnare

Påbörjad 800tkr 
krav inför 
steg 2
500tkr 
Testinför
ande

+/- 500tkr ev stöttning efter 
kravarbete säkras

FK behöver återkomma 
med sin insats

Centraliserad 
informationshantering

Gemensamma kodverk
/datatyper
/informationsspecifikation 
som förvaltas centralt

Isma
/uppgiftslämna
re myndighet

Påbörjad Pågår parrallet med steg2 
projekt. IS finns idag hos 
Inera. Formatfrågan 
diskuteras hos samtliga 
myndigheter på driftsmöten

Rekommendationer på 
uppdatera data utifrån 
projektrekommendationer 
(driftsrådet kan få uppdrag)

Isma/Martin 
(NMT)
/Lorenzo

Q4 20-Q2 21     Informatiks 
rekommendationer FK gör 
en översyn. Delmängd kan 
nyttjas direkt. Alla 
uppgiftslämnare

Införande av Testmodell och 
Teststrategi

Martin (NMT)
/FK/hel kedjan

Q2 Nedbrutet utkast. Milsten 1 
är uppnådd. 
Avvikelsehantering och 
självdeklarationen har 
kommit igång. Planera vad 
som händer efter.

Utöka informationen i 
Tjänsten

Utökad information från 
befintliga uppgiftslämnare

Migrationsverket följa upp 
hemställan utökning av 
uppgifter LMA 

Anna/MIG Q3  

    Skatteverket genomföra 
utredning om utökning med 
månatliga 
arbetsgivardeklarationer

Anna/SKV Q3

Transportstyrelsen se över 
och utöka 
informationsmängder

Anna
/Transportstyr
elsen

Q3

CSN uppgift om körkortslån 
skriva hemställan till 
Socialdepartementet

Anna/CSN Q3

 Utöka med fler 
uppgiftslämnare

Bolagsverket hantera 
finansieringsfrågor 

Anna/Markus Löpande Pågående  



    Kronofogden bearbeta 
informationsbehov och 
besluta om 
anslutningsprojekt i dialog 
med eSam-projektet 
Finansiell status

Anna/Markus Löpande Pågående  

    Inleda samarbete 
Lantmäteriet

Anna/Markus Q1 (alt Q2)  Ej 
påbörjad

   

 Förbättrad 
informationssäkerhet

  Bearbeta KLASSA-
dokumentationen med fokus 
på förståelse

Lorenzo/Sofia
/Markus/Per/ 
Anna/ Isma

Q4 2020 - Q1 Pågående

Prioritera och genomföra 
förbättringar

Lorenzo/Sofia
/Markus/Per/ 
Anna/ Isma

Q2 - Q3 Ej 
påbörjad

Genomföra årlig 
informationssäkerhetsklassni
ng

Anna/FK Q4 Ej 
påbörjad

Framtagning av 
Kontinuitetsplan för SKR

Isma Ej 
påbörjad

I SLA:t och UC:t så finns 
krav på både 
Driftsleverantör och 
Uppgiftslämnare att vid kris 
ha en plan, samtidigt finns 
det krav mot SKR om hur 
detta uppfylls samt 
kontaktytor internt. Kan 
vara lite viktigt under 
COVID-19.
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