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18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration 
 

Område Påverkan 

Kund Tilläggsbeställning 
Systemdel Myndighet  
Konfigurering Ja 
Uppdatera lathund användare Ja 

 

Bakgrund och syfte 

Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och organisationer för att 
utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. Idag utför handläggarna detta arbete 
till stor del manuellt trots att det finns legala förutsättningar att hämta uppgifter elektroniskt. 
 
SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd och är en tjänst som utvecklas inom 
ramen för E-delegationens projekt Effektiv informationsförsörjning. Tjänsten ska ge 
handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd möjlighet att få 
information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket. SSBTEK driftsattes i maj månad 2014. 
Försäkringskassan förvaltar tjänsten på uppdrag av SKL. 
 
Pulsen combine har med SSBTEK modulen möjlighet att presentera informationen ifrån SSBTEK 
i tjänsten. 

 
 
Syftet med SSBTEK modulen är att en integration med SSBTEK från Pulsen Combine ger 
handläggarna möjlighet att snabbt kunna få en uppfattning av vad som är utbetalt, vad som är 
på gång (beviljat och ansökt om).  
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Pulsen combine har en komponent i processhanteraren som idag visar information från 
integrationer LEFI och Infotorg. Följande information visas: 

 Förmåner - Försäkringskassan - LEFI 
 Taxeringsinformation – Skatteverket - Infotorg 
 Fordonsinnehav - Bilregistret - Infotorg 
 Näringsverksamhet - Bolagsregistret – Infotorg 

 
SSBTEK modulen är en vidareutveckling av denna komponent.  
Komponenten används i processer som rör både individ- och familjeomsorg och 
äldre- och handikappomsorg. SSBTEK är framtagen i syfte att stödja IFO och 
processen för ekonomiskt bistånd. Därav är det delen som rör ”Förmåner” som 
förändras och enbart för processen ”Ekonomiskt bistånd”.  
Delarna som rör Taxeringsinformation, Fordonsinnehav och Näringsverksamhet 
kommer inte påverkas.  
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18.1 Urval vid sökning av information 
 
I urvalet kan man ange frågeperiod, välja att hämta information om fler personer i 
beräkningshushållet samt kunna välja från vilka uppgiftslämnare man vill ha information. 

 
 
Om man vill hämta en frågeperiod som är anpassad till en beräkning och för att 
hämta ett beräkningshushåll, kan man klicka på knappen ”Uppdatera urval”. Perioden 
hämtas då från den beräkning som man har framme i formuläret där man anger 
generell information om beräkningen.  
Frågeperioden blir månaden innan beräkningens startdatum.  
 
I beräkningshushållet visas de som finns i beräkningshushållet, förutom aktuell 
person. Detta eftersom aktuell person för processen alltid är med i hämtningen mot 
SSBTEK. Användaren får själv plocka fram aktuell beräkning för att få rätt urval. 
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18.2 Visa sparad data från tidigare fråga 
 
När man laddar vyn för Registerutdrag online så hämtas eventuell sparad data i tjänsten. Om 
sparad data finns så populeras Visa person comboboxen med de personer som det finns data 
för och första personen är processens person. 
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18.3 Utbetalt 
Man klickar på knappen ”Hämta” för att ställa frågan mot SSBTEK.  
 
Utbetalda förmåner från valda uppgiftslämnare visas i en lista i fallande kronologisk ordning. 
Man kan sortera om listan på Utbetalningsdatum och Förmån genom att klicka på rubriken.  
I de fall man har valt att hämta information från ytterligare personer i beräkningshushållet, kan 
man välja vilken person man vill se information om i en rullgardinsmeny. Förvalt är första 
personen och denna person är aktuell person i processen.  
 

 
 

18.4 Beviljat 
Alla beviljade förmåner visas initialt minimerade uppdelat på de uppgiftslämnare som finns för 
SSBTEK.  
Vill man veta mer om vad som är beviljat, får man expandera upp den eller de delar man är 
intresserad av. 
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18.4.1 A-Kassa 
Från uppgiftslämnare A-kassa visas samtlig information som är tillgänglig. 
 

 
 

18.4.2 Arbetsförmedlingen 
Från uppgiftslämnare Arbetsförmedling visas samtlig information som är tillgänglig. 
 

 

18.4.3 CSN 
Informationen från uppgiftslämnare CSN är uppdelad i vilka medel man har blivit beviljad och 
vilka medel man har ansökt om. 
Fältet stödform består av två delar. Första delen talar om ifall det avser Studiemedel, 
Studiehjälp eller Hemutrustningslån. Den andra delen visar vilken stödform det är. 
Perioden (Från/Till) i listan på beviljat, kan vara antingen veckor (ÅÅÅÅ-VV) eller datum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD). 
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18.4.4 Försäkringskassan 
I listan på information från försäkringskassan visas båda vad som har beviljats och vad som 
har beslutats. Om något har blivit avslaget visas detta i Besluts-fältet med röd text. Om någon 
information saknas för aktuell uppgift visas detta med ett bindestreck i cellen. 
Förmånsfältet är uppdelat i två delar där första delen visar ärendetypen som förkortning och 
den andra delen visar aktuell ersättningstyp. 
Perioden (Från/Till) kan vara antingen veckor (ÅÅÅÅ-VV) eller datum (ÅÅÅÅ-MM-DD). 
Innehållet i Beslutsfältet är olika beroende på vilken typ av uppgift det gäller. 
 

 
 

18.4.5 Skatteverket 
Från uppgiftslämnare Skatteverket visas samtlig information som är tillgänglig. 
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18.5 Infoga utbetalningar i beräkning av ekonomiskt bistånd 
På formuläret för att registrera inkomster finns en funktion för att hämta utbetalningar från 
SSBTEK för beräkningsperioden, samt att välja att föra över dem man kryssar för till valt 
inkomstfält. 
 

 
  


