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SAMMAFATTNING 

SKL:s nationella e-Tjänst SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) 
driftsattes i maj 2014. Sedan dess har drygt 185 kommuner anslutit sig till tjänsten. 
Inom Västra Götaland finns i dagsläget ca 23 kommuner anslutna. 

Syftet med rapporten är att undersöka och jämföra funktionalitet och kostnader för att 
införa och använda SSBTEK integrerat mot verksamhetssystemen samt informera 
kommunerna inom VG om resultatet. 

Metoden som användes för insamling av information är kartläggningar, intervjuer och 
en enkätundersökning. 

Resultatet visar att funktionaliteten i de olika lösningarna är jämförbar samt att den 
upplevs som användbar.  

Prisbilden för integration till verksamhetssystem varierar beroende på vilket 
verksamhetssystem kommunen har. För att använda tjänsten finns en generell 
kostnad som betalas till SKL samt kostnad för serverlegitimation.  

Utredningen visar att införande och anslutning till den nationella tjänsten är en relativt 
enkel process.  

Alla som deltog i undersökningen är överens om att SSBTEK påverkar kvalitet i en 
utredning eller beslut på ett positiv sätt. Man ser tidsvinster genom snabbare 
handläggning av ärenden. 

 

Slutsatserna är: 

 Att det kan konstateras att den nationella e-tjänsten SSBTEK skapar verklig 
verksamhetsnytta och underlättar användarnas handläggning av ärenden. 

 Att det frigörs tid för ett ökat stöd och engagemang till klienten.  

 Att de lösningar som finns för anslutning till SSBTEK är jämförbara 

 Att kostnaderna för integration till verksamhetssystemen varierar betydligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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1. INLEDNING 

VästKoms uppdrag är att, utifrån Svenljunga kommuns e-Hälsoprojekt ”SSBTEK 
bättre beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd”, fortsätta undersöka och jämföra 
funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot 
verksamhetssystem.  

Uppdraget omfattar SSBTEK integrerat med verksamhetssystemen Procapita, 
Magna Cura/Combine, Treserva och Viva. En jämförelse har även gjorts med 
Sambruks Multifråga1. 

1.1 Bakgrund till SSBTEK 

På uppdrag av E-delegationen drev Centrala studiestödsnämnden projektet 
”Effektiv informationsförsörjning”. Syfte med projektet var att skapa en effektiv 
informationsförsörjning för handläggare inom kommunerna och 
verksamhetsområdet ekonomisk bistånd. Ett mål var att bygga en tjänst som 
möjliggör för kommunen att via sitt verksamhetssystem elektroniskt inhämta 
information från flera myndigheter samt a-kassorna. Tjänsten SSBTEK förvaltas 
tekniskt av Försäkringskassan och driftsattes i maj 20142. 

Tjänsten har utvecklats i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, 
Centrala studiestödsnämnden, Arbetslöshetskassornas samorganisation samt ett 
antal referenskommuner. I projektet har även Sambruk funnits med som referens. 
 
Aktuellt 

I samband med att kommunerna ansluter sig till tjänsten informeras de om att 
SKL stod för kostnaderna för drift och förvaltning under 2014. För år 2015 
respektive 2016 är taxan en krona per kommuninvånare och år.  

Den 16 oktober gick SKL med en nyhet om ny digital tjänst som sparar både tid 
och pengar. För mer information följ länken: Ny digital tjänst sparar både tid och 
pengar 

SKL:s uppskattning av besparingar: 

 Manuell handläggning: 3 milj förfrågningar x 30 minuter = 1 500 000 tim x 
300kr/tim = kostnad för arbetstid 450 milj kr 

 Med SSBTEK: 3 milj förfrågningar x 7 sek = 5830 tim x 300kr/tim = kostnad 
1 749 000 kr = Nettoeffekt: 448 milj kr 

 Kostnad i arbetstid per förfrågan manuellt: 150 kr 

 Kostnad i arbetstid per förfrågan: 58 öre 

 

                                                 
1 http://sambruk.se/nyhetsarkiv/nyanyhetsarkivet/sambruksetjanstmultifragaforsocialtjanstennufulltintegreradmeddennationellatjanstenformyndighetsinformationssbtek.5.586f207414ab953cfb217897.html 

2 http://www.edelegationen.se/Nationella-utvecklingsinsatser/Forvaltningsgemensamma-tjanster/Effektiv-informationsforsorjning/ 

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/nydigitaltjanstspararbadetidochpengar.7229.html
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/nydigitaltjanstspararbadetidochpengar.7229.html
http://www.edelegationen.se/Nationella-utvecklingsinsatser/Forvaltningsgemensamma-tjanster/Effektiv-informationsforsorjning/
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1.2 Syfte 

Syftet med uppdraget är att undersöka och jämföra funktionalitet och kostnader 
för att införa och använda SSBTEK integrerat mot verksamhetssystem samt 
informera kommunerna inom Västra Götaland om resultatet. 

 1.3 Mål 

 Presentera och distribuera rapport i början av november 2015 

1.4 Frågeställning 

 Vilka kommuner har integrerat SSBTEK i sina verksamhetssystem? 

 Vilka kommuner har inte integrerat SSBTEK i sina verksamhetssystem? 

 Vilka funktioner finns i verksamhetssystemets integration med SSBTEK? 

 Hur upplever användaren dessa funktioner? 

 Hur ser hela införandeproceduren ut? 

 Hur ser kostnadsbilden ut för anslutningsprocessen till SSBTEK? 

2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Metoden som har använt i rapporten är kartläggningar, intervjuer och enkät. 

2.1 Genomförande 

2.1.1 Kartläggning av kommuner och dess verksamhetssystem inom VG 
som är anslutna/ej anslutna till SSBTEK 

För att ta reda på de kommuner inom VG som redan är anslutna till SSBTEK tas 
kontakt via e-post den 18 mars 2015 med SKL ansvarig som hänvisar till 
kontaktperson på Försäkringskassan.  Svar inkommer den 8 april 2015. 
VästKoms kartläggning av bas- och verksamhetssystem 2015 används också.  

Se tabeller 1 och 2 i resultatet. 

Uppgifter om anslutna kommuner ändras kontinuerligt. SKL har en webbsida om 
SSBTEK med nyttigt information. Följ länken nedan: 
http://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/digitaltjansteko
nomisktbistandssbtek.2998.html 

2.2.2 Kartläggning av kontaktuppgifter till utsedda systemförvaltare för 
verksamhetssystem som har funktionen SSBTEK 

Den 18 maj, inför enkätundersökningen, tas kontakt via med de kommuner inom 
VG som anslutit till SSBTEK för att samla in kontaktuppgifter till systemförvaltare 
av verksamhetssystemen. Sista svar inkom den 30 juni. 
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2.2.3 Kontakt med kommuner som anmält intresse att delta i uppdraget 

Den 5 juni 2015 informeras via e-post kontaktpersoner hos Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Lerum och Partille om uppdraget och bads 
återkoppla kring vilken information och vilka frågor var viktiga att undersöka kring 
anslutning till SSBTEK. 

2.2.4 Intervjuer - leverantörsmöten  

Syftet med möten var att få svar på frågor om SSBTEK lösning, funktionalitet och 
prisbild.  

Möte med de fyra största leverantörer av verksamhetsystem, Tieto, Pulsen, iLab 
och CGI genomfördes med start 28 maj 2015 och slut 15 juni 2016. 

En fråga som ställdes till leverantören i efterhand, via e-post, var möjlighet till 
mängdrabatt? 

2.2.5 Enkätundersökning  

Enkätundersökningens målgrupp var utsedda systemförvaltare av 
verksamhetssystem som är anslutna till SSBTEK inom VGK. För enkätfrågor se 
Bilaga 1. 

De kommuner som deltog i undersökningen, utifrån den information man fått från 
Försäkringskassa (8 april 2015) är: Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, 
Götene, Hjo, Härryda, Kungsbacka, Lidköping, Mark, Skara, Stenungsund, 
Svenljunga, Tidaholm, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Lilla Edet, 
som använder sig av Sambruks multifråga. Se bild 2 i resultatet. 

Enkätundersökningen pågått under perioden 26 juni t.o.m. 25 september 2015.  

För enkätundersökningens deltagande och svarsfrekvens se bild 3. 
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3. RESULTAT 

3.1 Kartläggning av kommuner och dess verksamhetssystem 
inom VG som är anslutna/ej anslutna till SSBTEK 
 

Anslutna kommuner/verksamhetssystem 

Combine Procapita Treserva Viva 

Svenljunga Hjo Ale Borås 

 
Alingsås Härryda Trollhättan 

 
Essunga Tibro 

 

 
Falköping Tranemo 

 

 
Götene Lilla Edet 

 

 
Lidköping Kungälv 

 

 
Mark 

  

 
Mölndal 

  

 
Skara 

  

 
Stenungsund 

  

 
Tidaholm 

  

 
Uddevalla 

  

 
Vara 

  

 
Vänersborg 

  

    
 Tabell 1 

 

Ej anslutna kommuner/verksamhetssystem 

Procapita Treserva Viva Magna Cura 

Bengtsfors Göteborg Herrljunga Lysekil 

Bollebygd Lerum Vårgårda Munkedal 

Dals-Ed Partille Skövde Sotenäs 

Gullspång Strömstad 
 

Tjörn 

Mariestad Tanum 
 

Färgelanda 

Mellerud Ulricehamn Grästorp 

Orust 
  

Karlsborg 

Töreboda 
   Åmål 
   Öckerö 
   

Tabell 2 

 

 

Combine; 1

Procapita; 
14

Treserva; 6

Viva; 2

 

Procapit
a; 10

Treserva; 
6

Viva; 3

Magna 
Cura; 7
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3.2 Kontakt med kommuner som anmält intresse att delta i 
uppdraget 

Två av sju kommuner återkopplade kring vilken information och vilka frågor var 
viktiga att undersöka kring anslutning till SSBTEK. 

De kommuner som återkopplade var Partille och Strömstad. Deras synpunkter 
finns med i förfrågningsunderlag för både leverantörsmöten och 
enkätundersökningen. 

3.3 Intervjuer – leverantörsmöten 

Sammanställning av information från leverantörsmöten visas i bild 1 nedan.  

En fråga som ställdes till leverantören i efterhand var möjlighet till reducerat pris 
om flera kommuner går ihop och köper modulen samtidigt. Tieto och CGI ser 
positivt på detta.  

 

Bild 1. 
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3.4 Enkätundersökning - deltagande och svarfrekvens 

Tretton av arton kommuner svarade på enkäten.  

Under arbetets gång har flera kommuner inom VG anslutit sig till SSBTEK. Dessa 
kommuner deltog inte i enkätundersökningen.  

 

 

Bild 2 
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3.5 Svarsredovisning 

Redovisningen presenteras med följande indelning: Allmänt, Teknisk lösning, 
Funktionalitet, Införande och Kostnader 

 3.5.1 Allmänt 

På fråga 1: Är din verksamhet informerad om att anslutning till SSBTEK kommer att 
kosta fr.o.m. 2016? 

Ja: 5 
Nej: 8 

3.5.2 Teknisk lösning 

På fråga 2: Är SSBTEK integrerat i verksamhetssystemet?  

Ja: 12 
Nej: 1  

Den kommun som inte har integration med sitt verksamhetssystem är Lilla Edet 
som använder Multifråga. 

3.5.3 Funktionalitet 

På fråga 3: Används tvåfaktorsinloggning till funktionen?  

Ja: 2   
Nej: 11.  

De kommuner som använder tvåfaktorsinloggning är Trollhättan som använder 
Viva och Vara som använder Procapita. 

På fråga 4: Kan man ställa frågor på person och hushåll?  

Ja, båda frågor: 9 
Nej endast fråga - person: 4 

Svaren ger anvisning om att det är Treserva och Procapita som har båda 
frågorna Person och Hushåll. 

På fråga 5: Upplever användarna att informationen presenteras?   

Fråga- Person: 

Tydligt: 7 

Otydligt: 3 

Ingen uppfattning: 3 

Svaren pekade på Procapita, Treserva och Viva som tydliga. Samtidigt pekades 
Procapita och Treserva som otydliga och att man hade ingen uppfattning på 
Combine, Viva och Multifråga. 
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Fråga hushåll:  

Tydligt: 6 
Otydligt: 3 
Ingen uppfattning: 4 

Svaren pekade på Procapita, Treserva som tydliga. Samtidigt pekades 
Procapita som otydlig och att man hade ingen uppfattning på Combine, Viva 
och Multifråga. 

På fråga 6: Finns det funktion för Filtrering, sortering och urval? 

Filtrering: Ja: 10 och Nej: 3 
Sortering: Ja: 12 och Nej: 1 
Urval: Ja: 12 och Nej: 1 

På fråga 7: Användarens upplevelser av funktion för sortering/filtrering/urval 

Filtrering: Användbar: 6. Oanvändbar: 1 och ingen uppfattning: 6  
Sortering: Användbar: 8. Oanvändbar: 1 och Ingen uppfattning: 4   
Urval: Användbar: 8. Oanvändbar: 1. Ingen uppfattning: 3 och Inget svar: 1  

Svaren visar att mest nöjd med funktioner är användare som har Procapita och 
därefter Combine och Viva.  

  3.5.4 Införande 

Fråga 8: Beskriv införandet av SSBTEK-funktionen i din kommun från beställning till 
driftsättning samt tidsramar 

Svaren visade att i genomsnitt tar det ca 4 månader från beställning till 
driftsättning. Där det minsta tiden är 1 månad och det största är 5 månader. 

Fråga 13: Vem ansvarar/hanterar servercertifikat från Steria? 

Kommunen: 10 
Leverantören: 3 

Svaret visar att det är Pulsen och iLab som ansvarar/hanterar Steria certifikatet  

Fråga 14: Vad ansvarade kommunen för vid införandet? 

Sammanfattningsviss ansvarar kommunen för följande: 

 Beställning och installation av Steria certifikat 

 Anslutningsavtal med Försäkringskassan 

 Beställning och installation av funktionen/tillvall 

 Systemförvaltning och därmed behörighetshantering, utbildning, rutiner, 
användarinstruktioner, samordning och test. 
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Fråga 15: Vad ansvarade leverantören för vid införandet? 

Sammanfattningsviss ansvarar kommunen för följande: 

 Integration till verksamhetssystem 

 Arkivering av funktion 

 Felsökning, rättelser 

 Installationsanvisningar 

 Stöd vid anslutningsavtal med försäkringskassan 

 Leverans av funktionen 

 Användarstöd 

Fråga 16: Hur mycket utbildningsinsatser krävdes? 

Inga: 5 
Ganska lite: 6 
Lite: 2 

Fråga 17: Beskriv eventuella svårigheter/utmaningar ni haft vid införandet? 

Svaren pekade på att försäkringskassans personal inte kunde svara på frågor 
man hade kring avtalet som skulle skrivas. 

Generellt sett inga svårigheter, då man varit vant att använda LEFI Online. 

Fråga 18: Beskriv eventuella svårigheter/utmaningar ni upplever i förvaltningen av 
funktionen? 

Svaren pekar på generellt sett inga svårigheter eller utmaningar. 

Fråga 19: Finns det någon tidsvinst för ekonomihandläggare gällande arbetsbelastning 
per ärende? 

Svarade samtliga 18 kommuner ja (100%) 

Fråga 20: Har funktionen påverkat kvalitén i t ex utredning eller beslut? 

11 av 18 kommuner svarade på frågan. Dess generella svar är Ja. Några citat 
från svaren. 

”man har hittat bedrägerier, sparar mycket tid, snabbare och enklare kontroll”  

”man ser sökandekategorier, kan hålla tjänstegarantierna bättre, tydligare, 
lättare att spåra icke uppgivna inkomster och få underlag till uppgivna/icke- 
uppgivna” 

”Man får mycket snabbare svar och har därför snabbt tillgång till ett korrekt 
ekonomiskt underlag” 

”Mycket bra då man lätt ser inkomster inför ett beslut. Tidigare har det säkert 
missats någon inkomst”. 
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3.5.5 Kostnader 

Fråga 9: Beskrivning av engångskostnader, Fråga 10: Månadsavgifter och Fråga 11: 
Årsavgifter 

Procapita: Engångsavgifter varierar mellan 28900 kr (Götene) – 110 000 kr 
Alingsås) i licensavgift. 
Årskostnader varierar mellan: 11 472 kr (Götene) – 24 900 kr (Alingsås)  

Viva: Årskostnader varierar mellan: 44500 kr (Trollhättan) – 50000 kr (Borås). 
Ingen engångskostnad för licens krävs. 

 Combine: Engångsavgift 75 000 kr (Svenljunga)  

 Treserva: (Härryda) Engångsavgift 125 000 kr. Årskostnader 62 500 kr/ år 

Multifråga: (Lilla Edet) Engångsavgift 5 000 medlemsinsats + anslutningsavgift 
1 kr/kommuninvånare ca 13 000 kr (Giltighetstid 2 år). 
Årskostnader är medlemskap i Sambruk samt förvaltningsavgift som varierar 
hittills upp till 50 öre/kommuninvånare. 

Fråga 12: Beskriv interna kostnader för införandet i din verksamhet? (personella, 
materiella, projekt m.m.) 

Sammanfattningsviss visar svaren att inga direkta kostnader krävdes vid 
införandet då det ingår inom ramen för systemförvaltningsarbete.  

Den tid man lagt på införande varierar allt från 8 timmar till 400 timmar 
(Svenljunga utvecklingsprojekt). 

3.5.6 Övriga synpunkter 

Fråga 21: Övriga synpunkter kring SSBTEK funktionen 

Procapita användare: 

”Den fungerar jättebra och sparar mycket tid för handläggarna som slipper sitta i 
telefonköer till olika myndigheter”  

”Underlättar mycket. Slipper sitta i telefonkö till Försäkringskassan ” 

”Otydliga bilder, svårt att få en tydlig överblick” 

Treserva användare: 

”Överlag fungerar det bra. Följande är synpunkter från handläggare: 
” Det är ibland svårt att läsa ut information från Skatteverket (skatteåterbäring)  
” I information från A-kassa står det "Netto efter skatt" och "Netto efter avdrag. 
Det framgår inte vilket avdrag som A-kassan gjort” 

 Multifråga användare: 

”Enligt den mest vane användaren är det en hel del som skulle behöva snyggas 
till och göras mer användarvänligt i gränssnittet, även om han har svårt att sätta 
fingret exakt på vilka detaljer så är det nog helhetsintrycket. Jämfört med t.ex. 
eInfo i Treserva känns Multifråga ganska ”plottrigt” och inte så lättöverskådligt 
som eInfo med dess flikar och neutrala färgtema” 
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4. DISKUSSION OCH ANALYS 

SSBTEK har varit i drift i ca ett år och antal anslutna kommuner i västra 
Götaland till den nationella e-Tjänsten SSBTEK ökar sakta med säkert. Antal 
anslutna idag är 23 av 49 kommuner. Det vill säga enbart 46 % av kommunerna 
inom Västra Götaland. 

Idag finns det färdiga integrationer i form av modul hos de fyra största 
leverantörer av verksamhetssystem, dock finns det ingen färdig modul i Magna 
Cura. SSBTEK nås även via den separata lösningen Multifråga.  

Funktionalitet 

Funktionerna för SSBTEK som finns i verksamhetssystemen är i överlag lika. 
Alla fyra leverantören anger ha funktionen för tvåfaktorsinloggning, sortering, 
urval och filtrering och stöd för SSO.  

Vad det gäller fråga: Person och Hushåll har 3 av 4 leverantören båda frågor 
och det är Viva som saknar frågan- Hushåll.  

Svaren visar att det är viktigt att leverantörerna fortsätter med att utveckla och 
förbättra funktionerna i respektive verksamhetssystem.  

Alla är överens om att SSBTEK påverkar kvalitet i en utredning eller beslut på 
ett positiv sätt. Man ser tidsvinster med snabbare handläggning av ärenden. 

Prisbild 

Det finns generella kostnader där alla kommuner som ansluter sig till tjänsten 
måste ha en serverlegitimation även kallad myndighetscertifikat från Steria med 
en kostnad på 2500 kr (Giltighetstid 2 år) samt SKL:s avgift 1 krona per 
kommuninvånare och år.  

Prissättningar varierar hos de olika leverantörerna beroende på kommunernas 
storlek, om man är nuvarande kund eller ny kund hos leverantören, avtalsvillkor, 
om man befinner sig i en utvecklingsprojet/pilotprojekt. Därför är det svårt att ge 
en klar bild av kostnader i t ex en tabell. 

Positiv inställning hos två leverantörer kring frågan om möjlighet till reducerat 
pris och flera kommuner köper modulen samtidigt. 

För den kommun som använder Sambruks Multifråga utgår en årlig ersättning 
baserat på invånarantal samt medlemskap i föreningen. 

Införande 

Införande proceduren ser ganska lika ut hos kommunerna, inga stora insatser 
av resurser, utbildning eller tid behövs. Att skaffa och ansluta sig till SSBTEK 
upplevs som smidigt och okomplicerad. 

Det är viktigt att det finns en utsedd systemförvaltningsorganisation och 
projektorganisation hos kommunerna för att anslutning ska ske smidigt. 
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5. SLUTSATSER 

Det kan konstateras att den nationella e-tjänsten SSBTEK skapar verklig 
verksamhetsnytta och underlättar användarnas handläggning av ärenden, men 
framför allt frigöra tid för ett ökat stöd och engagemang till klienten.  
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BILAGA 1 - Enkätfrågor 

1. Är din verksamhet informerad om att anslutning till SSBTEK kommer att kosta fr.o.m. 2016?( 

Tidigare har SKL stått för denna kostnad, förslaget är 1 kr/ invånare) 

 

2. Är SSBTEK integrerat i verksamhetssystemet? 

 2a Om nej, ange vilken lösning ni använder 

 2b Till vilket verksamhetssystem är SSBTEK integrerat? 
 

3. Används tvåfaktorsinloggning till funktionen? 

 

4. Kan man ställa frågor på person och hushåll? 

 
5. Hur upplever användarna att informationen presenteras? 

 
6. Finns det funktion för: 

 Filtrering 

 Sortering 

 Urval 

 

7. Användarens upplevelser av funktion för sortering/filtrering/urval 

 

8. Beskriv införandet av SSBTEK-funktionen i din kommun från beställning till driftsättning samt 

tidsramar 

 

9. Beskriv engångskostnader 

 

10. Beskriv månadsavgifter 

 
11. Beskriv årsavgifter 

 
12. Beskriv interna kostnader för införandet i din verksamhet? ( personella, materiella, projekt 

m.m.) 

 
13. Vem ansvarar/hanterar servercertifikat från Steria? 

 
14. Vad ansvarade kommunen för vid införandet? 

 
15. Vad ansvarade leverantören för vid införandet? 

 
16. Hur mycket utbildningsinsatser krävdes? 

 
17. Beskriv eventuella svårigheter/utmaningar ni haft vid införandet? 

 
18. Beskriv eventuella svårigheter/utmaningar ni upplever i förvaltningen av funktionen? 

 
19. Finns det någon tidsvinst för ekonomihandläggare gällande arbetsbelastning per ärende? 

 
20. Har funktionen påverkat kvalitén i t ex utredning eller beslut? 

 
21. Övriga synpunkter kring SSBTEK funktionen 


