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Sammanfattning av resultat 
 

Under de första månaderna arbetade vi med förberedelser och att starta upp projektet. På grund av 
semestermånaderna var det svårt att följa tidsplanen och få ihop ett tidigt datum för uppstart 
tillsammans med IT-levarantören Pulsen. Ett första gemensamt möte genomfördes i spetember. 
Pulsen ställde sig mycket positiva till att delta i projektet och vi skulle även få tillgång till  
verksamhetssystemets användarförening för förankring av projektets resultat. 

Under september månad kom vi igång med arbetsgruppen och påbörjade arbetet med att speca ett 
lösningsförslag på hur frågorna till SSBTEK kan ställas och hur svaren kan visas i vårt 
verksamhetssystem. 

Vår ingångstanke var att vi skulle utgå från den lösning som Sambruk hade tagit fram och att det var 
viktigt att inte begränsa vilka uppgifter vi frågar efter. Efter första workshopen tillfrågade Pulsen en 
konsult om ett arbete med samma uppgifter som Sambruk har använt i sin uppställning. Konsulten 
ville inte ens räkna på arbetet på grund av omfattningen. Vi förstod då att Sambruks uppställning var 
alltför svår att direkt kopiera till vårt verksamhetssystem på grund av att den innehåller alltför många 
och olika tabeller.  

Vi genomförde då en ytterligare workshop där vi arbetade fram en enklare uppställning där strukturen 
på de olika tabellerna var mer lika varandra. Det var givande att ha en workshop med både 
handläggare och it-utvecklare tillsammans. 

Under oktober månad jobbade vi vidare med vårt lösningsförslag och stämde av det. Vår uppfattning 
är att med vårt lösningsförslag får handläggaren en snabb inblick i vad som är utbetalt och vad som är 
på gång. Pulsen startade upp utvecklingen av lösningen i systemet och i slutet av december fick vi se 
den utvecklade lösningen i en demomiljö. Dessvärre kunde vi inte testa lösningen fullt ut eftersom 
SSBTEKs testdatabas var nedstängd.  

Pulsen var under hösten i kontakt med Försäkringskassan upprepande gånger angående tillgång till 
SSBTEK. Det visade sig att FK inte hade rett ut alla juridiska aspekter när det gäller anslutning från en 
molnet-tjänst. Frågan handlade om om anslutningen kan ske via Pulsens certifikat eller om en särskild 
anslutning måste sättas upp för varje kommun (vilket skulle vara mycket tids- och kostnadskrävande). 
Svenljunga kommun skickade ändå in en anslutningsansökan i slutet av januari. I slutet av januari 
hade det hela löst sig och det gick bra att kommunerna ansluter sig via Pulsens certifikat.  

Lösningen kom uti acceptansmiljö i februari månad men testarna kom inte igång innan strax innan den 
kom ut i skarp miljö. En större bugg upptäcktes och rättades. Den 17/4 hade handläggarna tillgång till 
SSBTEK i produktionsmiljön. Dock upptäcktes det ganska snart att uppgifterna felade, vissa av dessa 
är nu rättade men några återstår att fånga in och buggrapportera till Pulsen. 

Någon störra utvärdering har inte kunnat göras eftersom uppgifterna än så länge felat, men 
handläggarna har utryckt att när felen är rättade och de kan lita på uppgifterna kommer SSBTEK vara 
ett värdefullt redskap för dem, då de inte behöver ringa myndigheterna för att fråga efter uppgifterna. 

Med en liten instruktion förstår handläggarna hur den ska användas, däremot är det inte helt självklar 
hur den ska användas vid första anblicken. Däremot behövs det ingen större utbildningsinsats för att 
man ska kunna börja använda den.  
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Effektmål: 

 Kortare ledtider genom effektivare handläggning. 

 Minskad risk för felutbetalningar 

 Mer tid för förebyggande åtgärder 
 

Arbetsmål: 

Förstudien ska utreda konsekvenser för verksamheten och möjlighetererna till åtkomst 
av tjänsten genom att belysa lösningar, kostnader och tidplan för ett införande av 
tillgång till uppgifter via SSBTEK för att ge underlag till beslutsfattare vid 
ärendehantering. 

 

Måluppfyllelse: 

Vi har tillsammans med leverantören utvecklat en lösning i vårt verksamhetssystem 
Pulsen Combine som uppfyller kriterierna för SSBTEK Vi bedömmer att lösningen är 
lättanvänd och ger en snabb överskådlig bild för handläggaren.  

Lösningen finns i produktionsmiljö sedan den 17/4. Ett antal buggar behöver rättas till 
innan vi fullt ut kan utvärdera om effektmålen faktiskt nås med lösningen. 
Handläggarna uppskattar att de kommer att nås så fort man säkerställt att rätt uppgifter 
kommer ut från sökningen i SSBTEK. 

Försäkringskassan hade ingen testmiljö för SSBTEK vilket innebar att det inte gick att 
testa lösningen fullt ut i utvecklingsskedet. 

 

 Lösningen ska ge bättre beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd: 
o Än så länge är det vissa fel i uppgifterna.  

 Lösningen ska spara tid för handläggarna: 
o Handläggarna säger att den kommer att göra det när den fungerar helt ut och 

de litar på uppgifterna. 

 Lösningen ska vara användarvänlig: 
o Med en liten instruktion förstår handläggarna hur den ska användas, däremot 

är det inte helt självklar hur den ska användas vid första anblicken. Däremot 
behövs det ingen större utbildningsinsats för att handläggarna ska kunna 
börja använda den.  

 Lösningen ska vara helt enligt alla regler kring SSBTEK: 
o Det är den förutom att än så länge fångas inte uppgifterna upp i loggen. 

Pulsen ska jobba vidare med detta. 

1.2 Aktiviteter 
 

• Bildande av styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans med Pulsen, projektdirektiv 
klart och underskrivet: ok  
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• Workshops, lösningsförslag: ok 
• Utveckling av lösningen i verksamhetssystemet, klar för visning i utvecklingsmiljö: 

ok  
• Kontakt med FK angående anslutning: ok 
• Tester i acceptansmiljö: drog ut på tiden vilket innebar att funktionen försenades i 

produktionsmiljön pga en större bugg som behövde rättas. 
• En fungerande lösning i produktionsmiljö: från den 17/4. Dock upptäcktes det snart 

att uppgifterna som togs ut från SSBTEK inte var fullständiga. Vissa av dessa är nu 
rättade men några ytterligare återstår att fånga in och buggrapportera. 

• Buggrapporteringar efter produktionsstart: i gång 

 

1.3 Ekonomisk redovisning 
 
Projektmedlen uppgår till 250 000 kr. Antalet interna timmar uppgår 2015-01-13 till 394 och 
antalet externa timmar uppgår till 230, vilket motsvarar en medfinansiering på projektmedlen. 
 
Den totala externa kostnaden för utveckling av lösningen uppgår till 650 000 kr. Enligt 
Svenljunga kommuns avtal med systemleverantören Pulsen så står Pulsen för hälften av 
kostnaden, 325 000 kr. Detta innebär att 75 000 kr blir ofinnansierade och Svenljunga 
kommun får stå för dem. 
 
Anledningen till att budgeten inte kunde hållas är att det var mycket svårt att beräkna 
kostnaden inför projektansökan, innan vi fått fram ett lösningsförslag.  
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 

 Information om projektet till socialnämnden och socialförvaltningen, nämndsmöte, 
chefsmöten, APT etc. 

 Visning av lösningsförslag för arbetsgruppen, andra handläggare 

 Visning av lösningsförslag för verksamhetssystemets användarförening. 
 Visning av prototyp för arbetsgruppen 

 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Information om projektet på Västkoms e-förvaltningskonferens i sjuhärad  

 Information om projektet på Västkoms hemsida 

2.3 Leverans 

Prototypen är utvecklad i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Denna beskrivs i 
bifogad dokumentation. Dessutom bifogar vi Försäkringskassans avtal och allmänna 
villkor som måste uppfyllas för att kunna ansluta sig till SSBTEK. 

Bifogad dokumentation: 

 RFC 474 – Lösningsförslag integration SSBTEK, Pulsen 

 Utdrag ur Releasdokumentation 1.8, Pulsen (blir klar i slutet av januari) 

 Allmänna villkor för socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt 
Bistånd (SSBTEK), Försäkringskassan 

 Anslutningsavtal för Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK), 
Försäkringskassan 

 Ytterligare information om SSBTEK finns på försäkringskassans informationsportal: 
http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek 
 

http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

Det är svårt att beräkna kostnaden för projektet redan i samband med ansökan. Det är först i 
samband med lösningsförslaget som utvecklingskostnaden kan beräknas. 

Svårt att hålla tidplanen, då flera månader i praktiken försvinner under sommaren och då det 
tar tid från specat lösningsförslag till en utvecklad lösning i produktionsmiljö. Först därefter 
går det att fullt ut utvärdera om målen för slutanvändaren har nåtts. 

Vårt upplägg med workshops med teknikutvecklare och användare tillsammans har varit 
mycket givande. 

Bra att utveckla lösningen i verksamhetssystemet där man automatiskt visar att man 
uppfyller kraven för att få tillgång till SSBTEK, där användarna känner igen sig och slipper 
logga in sig i och fylla i uppgifter ytterligare en gång, mindre utbildningstid för användarna, 
behörighetskontroller etc. 

3.2 Överlämning/Förvaltning 

För användarna kommer det inte att krävas några större utbildningsinsatser för att lära sig att 
hämta data från SSBTEK och att läsa av hämtad data. Det ska räcka med en enklare 
visning.  

Ett krav från Försäkringskassan är att användarna inte får missbruka SSBTEK och att de ska 
kunna stängas av om de har missbrukat SSBTEK. Detta regleras automatiskt i och med att 
hämtningen endas går att nå från en ekonomisk biståndsprocess med de klienter som finns i 
beräkningshushållet. Däremot måste vi säkerställa att användarna har vetskapen om att de 
inte får använda hämtningen hos SSBTEK för annan användning är i ekonomiskt 
biståndsprocessen att de loggas och att det blir av med behörigheten om det kommer fram 
att de har missbrukat tillgången till SSBTEK.   

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Vi tror att (när buggrättningarna är klara) vi har gjort en bra lösning. Däremot krävs det en 
utvärdering för att få användarnas syn på lösningen när rättningarna är gjorda och de har 
använt den felfritt under en viss tid. Först efter detta kan vi med säkerhet veta om vi nått 
effektmålen: Kortare ledtider genom effektivare handläggning, Minskad risk för 
felutbetalningar och Mer tid för förebyggande åtgärder. 


