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Sammanfattning:
Detta är en fallstudieredovisning av digitala resurser för (informationsförsörjning inom)
ekonomiskt bistånd inom ramen för forskningsprojektet RESONANS. Detta projekt leds av
Linköpings universitet och bedrivs i nära samverkan med E-delegationen, SKL och Uppsala
universitet. Ekonomiskt stöd ges av VINNOVA. Projektets fokus är offentliggemensamma
digitala resurser. Med begreppet digital resurs menas sådan digitalt representerad
information och mjukvara som i något avseende kan ses som en samlad resurs och som
kräver särskild styrning vad gäller utveckling, drift och förvaltning. Med offentliggemensamma digitala resurser menas sådana IT-resurser som i någon mening kan ses som
en gemensam angelägenhet för flera offentliga förvaltningar.
Ekonomiskt bistånd ges av kommunernas socialtjänster till människor som inte klarar av sin
försörjning på egen hand. Ekonomiskt bistånd är den ”sista utposten” av det offentligas
resurser för att stödja människor utan egna ekonomiska resurser. För handläggning av
ansökningar om ekonomiskt bistånd inom kommunerna krävs att kontroller görs av
information som registerhålles av olika statliga myndigheter om de sökandes andra
ekonomiska förmåner och omständigheter. Digital samverkan har utvecklats mellan å ena
sidan kommunerna och å andra sidan statliga myndigheter och a-kassorna. Vi har beskrivit
och analyserat samstyrning och samanvändning av digitala resurser för ekonomiskt bistånd
utifrån sju samverkansdimensioner som definierats inom RESONANS-projektet: normativ,
regulativ, relationell, performativ, semantisk, presentativ och teknisk dimension.
Det har funnits och finns fortfarande stora svårigheter att få till stånd en effektiv digital
informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd. Den rättsliga regleringen är omfattande,
komplex och delvis motstridig. Det har varit svårt att få till stånd en fungerande
utvecklingssamverkan mellan kommunkollektivet och olika myndigheter. På kommunsidan
används olika proprietära programvaror (socialtjänstssystem) och leverantörerna till dessa
har visat svagt intresse för att öppna upp sina system för digital samverkan.
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1 Inledning
1.1 Projektbakgrund
Detta är en fallstudieredovisning av digitala resurser för ekonomiskt bistånd inom ramen för
forskningsprojektet RESONANS 1 (Goldkuhl, 2014). Detta projekt leds av Linköpings
universitet och bedrivs i nära samverkan med E-delegationen, SKL och Uppsala universitet.
Ekonomiskt stöd ges av VINNOVA.
Svensk e-förvaltning befinner sig i ett mycket dynamiskt och expansivt skede. Omfattande
utvecklings- och förändringsarbete sker på lokal nivå inom enskilda myndigheter, regioner/
landsting och kommuner, ofta med utgångspunkt i de övergripande e-förvaltningsmålen
enklare, öppnare och effektivare (E-delegationen, 2011; SKL, 2011; Näringsdepartementet,
2012). En av de stora utmaningarna inom svensk e-förvaltning är digital samverkan mellan
olika förvaltningar.
Projektets fokus är offentliggemensamma digitala resurser. Med begreppet digital resurs
menas sådan digitalt representerad information och mjukvara som i något avseende kan ses
som en samlad resurs och som kräver särskild styrning vad gäller utveckling, drift och
förvaltning. Med offentliggemensamma digitala resurser menas sådana IT-resurser som i
någon mening kan ses som en gemensam angelägenhet för flera offentliga förvaltningar. Det
kan handla om förvaltningar som kommunicerar och agerar i roller av informationsleverantörer respektive informationskonsumenter. Det kan också handla om att flera
offentliga förvaltningar har intresse i och utövar styrning av den digitala resursen, dess
utveckling och förvaltning.
En väsentlig del av RESONANS-projektet utgörs av diagnostiska fallstudier av offentliggemensamma digitala resurser. Vi studerar offentliggemensamma digitala resurser som kan
karaktäriseras som front-office (dvs som riktar sig mot externa användare) respektive backoffice (administrativ handläggning inom förvaltningen). Inom RESONANS studerar vi
följande fyra typer av samverkanssituationer avseende gemensamma digitala resurser
(Goldkuhl, 2014):
• Gemensam webbplats
• Gemensamma/likartade IT-komponenter i webbplatser
• Informationsutbyte mellan förvaltningar
• Gemensamma/likartade IT-system (back-office)
RESONANS arbetar med ett brett angreppssätt för att studera samverkan kring
gemensamma digitala resurser. Samverkan studeras uppdelat i ett antal samverkansdimensioner. Vi arbetar med följande sju samverkansdimensioner (Goldkuhl, 2014):
• Mål och värden som styr den digitala resursen (normativ dimension)
• Olika regelverk som styr den digitala resursen (regulativ dimension)
• Ansvarsfördelning och aktörsrelationer kring den digitala resursen
(relationell dimension)
1

Projektets officiella namn är ”Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala
resurser”. Vi använder akronymen RESONANS som projektbenämning. RESONANS står för ”digitala RESurser i
OffeNtlig sektor – samANvändning och Samstyrning”.
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•
•
•
•

Verksamhetsprocesser som den digitala resursen ingår i (performativ dimension)
Verksamhetsspråk som används i den digitala resursen (semantisk dimension)
Presentation av information och tjänster på den digitala resursens användargränssnitt
(presentativ dimension)
Tekniska komponenter och dess strukturering inom det digitala landskapet
(teknisk dimension)

1.2 Fallstudien ekonomiskt bistånd
Vi har genomfört åtta fallstudier av offentliggemensamma digitala resurser. Ett av dessa
utvalda fallstudieobjekt är digital informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd. Denna
rapport dokumenterar den fallstudie av ekonomiskt bistånd som vi genomfört inom
RESONANS. Vi har valt att studera ekonomiskt bistånd eftersom dessa digitala resurser
anses ha en stor betydelse inom svensk e-förvaltning. Utveckling av informationsförsörjning
inom ekonomiskt bistånd har varit ett utvalt projekt inom E-delegationens portfölj av viktiga
utvecklingsinsatser. Informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd är viktigt därför att
det digitalt sammanlänkar flera statliga myndigheter med landets kommuner. Just det
digitala samspelet mellan stat och kommun lyfts ofta fram som ett problemområde inom
svensk e-förvaltning.
Denna fallstudie utgör, tillsammans med övriga fallstudier inom RESONANS, underlag för
den jämförelse och tväranalys som görs i projektets slutrapport (Goldkuhl mfl, 2014c).
Föreliggande rapport har ett värde som en separat fallstudie av en viktig samling av
offentliggemensam digitala resurser. Med denna rapport vänder vi oss till både personer som
har särskilt intresse för ekonomiskt bistånd och andra personer som är allmänt intresserade
av svensk e-förvaltning.
Denna diagnostiska fallstudie har genomförts i enlighet med begrepp och
undersökningsuppläggning som beskrivs i Goldkuhl (2014) och Goldkuhl mfl (2014a). Vi har
beskrivit och analyserat samstyrning och samanvändning av digitala resurser för
informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd utifrån de sju samverkansdimensioner
som definierats inom projektet (se ovan). Genomgång av dessa samverkansdimensioner
behandlas i avsnitt 3-9 nedan. I kapitel 2 ger vi en introduktion till studerade digitala
resurser (dess verksamhetssammanhang och tillkomsthistoria samt en introduktion till det
komplexa digitala landskapet). I kapitel 10 sammanfattar vi intressenter och deras roller i
förhållande till ekonomiskt bistånd. I kapitel 11-12 sammanfattas och slutförs analysen av
studerade digitala resurser.
Datainsamling har skett genom
• studier av olika IT-system (som t.ex dess presentationsgränssnitt och
dataspecifikationer/XML-scheman)
• studier av olika dokument som t.ex författningar, policydokument, utredningar, planer,
mötesprotokoll, mejlkorrespondens samt olika typer av systemdokumentation (t.ex
begreppslistor, processmodeller, begreppsmodeller, arkitekturbeskrivningar)
• intervjuer/samtal med personer med kunskap om ekonomiskt bistånd
• medverkan på olika möten kring ekonomiskt bistånd
• medverkan i utveckling av digitala resurser (Multifråga och e-ansökan)
2

Vi har genomfört studier av ekonomiskt bistånd i tidigare forskningsprojekt och rapporter
från detta projekt (Goldkuhl mfl, 2011; Eriksson & Goldkuhl, 2013) har också utgjort
underlag för vår analys.

2 Allmänt om ekonomiskt bistånd – introduktion till
verksamhetsområdet och det digitala landskapet
2.1 Vad är ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd ges till människor som inte klarar av sin försörjning på egen hand.
Ekonomiskt bistånd är den ”sista utposten” av det offentligas resurser för att stödja
människor utan egna ekonomiska resurser. När andra stödåtgärder inte längre är tillgängliga
eller tillräckliga så ska ekonomiskt bistånd ges. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen (SFS
2001:453, 4 kap § 1): ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”. Det är kommunerna och deras socialtjänster
som ansvarar för ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ges till hushåll, dvs till människor
som lever i hushållgemenskap. Detta kan vara enpersonshushåll eller flerpersonshushåll.
Ekonomiskt bistånd är det offentligas officiella term för vad som i allmänhet kallas för
socialbidrag.
Socialtjänsten ska således hjälpa hushåll med tillskott till ekonomin samt också bistå hushåll
att de kan på sikt kan klara försörjning på egen hand. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig
levnadsnivå. Vad som är skäligt preciseras i den sk riksnormen för försörjningsstöd (SFS
2001:937; Socialstyrelsen, 2013). Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och
ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.
Ekonomiskt bistånd till ett hushåll grundar sig på den ansökan som hushållet lämnar in till
kommunens socialtjänst. I denna ansökan ska den sökande klargöra sin ekonomiska
situation. I den utredning som socialhandläggaren gör behöver uppgifter inhämtas för att
komplettera och verifiera de uppgifter som den sökande har inlämnat. Socialhandläggaren
behöver kontakta flera statliga myndigheter för kontroll av ekonomiska uppgifter; bl.a
kontroll av andra förmåner och utbetalningar. Det grundläggande kommunikationsmönstret
vid ekonomiskt bistånd framgår av figur 1.
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socialtjänst

Begäran om
information
(fråga)
Utlämnad
information
(svar)

Beslut om
ekonomiskt
bistånd

Statliga
myndigheter
m fl

Figur 1: Ekonomiskt bistånd – grundläggande kommunikationsmönster
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2.2 Historisk utveckling
Ärendehandläggning vid ekonomiskt bistånd är på detta sätt en inter-organisatorisk process
med flera organisationer inblandade. Det är kommunen som är ansvarig för biståndsärendet,
men som alltså behöver, för sin handläggning, tillgång till information om den sökande
(hushållets medlemmar) som kan finnas hos olika myndigheter och andra organisationer.
Det finns lagstadgade skyldigheter för myndigheter att utlämna information till socialtjänster
i samband med deras handläggning av ekonomiskt bistånd. Figur 1 anger inte på vilket sätt
som informationsutbyte sker mellan kommun och stat. Det är principiell modell som enbart
beskriver kommunikationsmönstret. Historiskt har detta utbyte skett per telefon, fax och
brev (SOU, 2007; SOU 2007:45; prop 2007/08:160; RiR 2010:18). Detta har varit
betungande för handläggare (både kommuner och myndigheter) och har inneburit en på flera
sätt osäker och långsam informationsöverföring. Eftersom det har varit betungande för
socialhandläggare så har dessa kontroller ibland inte utförts, vilket då kan ha inneburit att
felaktiga biståndsbeslut har fattats. Att ha en effektiv kontrollapparat är viktigt för att inte
felaktiga utbetalningar ska ske genom oaktsamhet, slarv eller fusk. Detta studerades av en
särskild statlig delegation (Delegationen mot felaktiga utbetalningar - FUT) under 00-talet
(SOU, 2007; SOU 2008:74). Bl.a genom dessa arbeten så identifierades behov av förbättrat
informationsutbyte mellan kommun och stat inom ekonomiskt bistånd. En statlig utredning
genomfördes för att undersöka möjligheter till ökad användning av elektronisk
informationsöverföring (SOU 2007:45). Denna utredning ledde senare till författningsförslag
i Prop 2007/08:160. 2008 infördes en ny förordning om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (SFS 2008:975) tillsammans med andra författningsförändringar inom
registerlagstiftningen.
När denna förordning fanns på plats så uppstod därmed nya möjligheter att ordna ett digitalt
utbyte mellan kommun och stat inom ekonomiskt bistånd. Tidigare hade flera kommuner
inom ramen för föreningen Sambruk gjort försök att åstadkomma digitalt informationsutbyte
med statliga myndigheter. Detta arbete hade pågått ända sedan 2002 (Sjöström & Hallqvist,
2008) men hade kantats av olika svårforcerbara hinder. Några kommuner inom Sambruk
hade dock lyckats etablera en batchlösning (svar dagen därpå) gentemot CSN, dock med vissa
kvarvarande rättsliga, organisatoriska och tekniska osäkerheter och svårigheter. Det fanns
även en gammal batchlösning med svar dagen därpå gentemot Försäkringskassan
(KOMINFO). . Från och med 2009 blev situationen en annan när det fanns en förordning
(SFS 2008:975) som tydligt talar vilka uppgifter som kommunernas socialtjänster har rätt att
ta del av från utpekade statliga myndigheter.
Olika organisationer påbörjade arbete 2008/2009 med utveckling av detta digitala
informationsutbyte. Föreningen Sambruk återupptog sitt arbete med ekonomiskt bistånd
genom FoU-projektet SAMSKOP 1. Man sonderade intresset för att åstadkomma en digital
samverkan bland kommuner, IT-leverantörer (av verksamhetssystem till kommunernas

1

SAMSKOP (Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun) var ett FoU-projekt som
bedrevs 2008-2011 av Sambruk och Linköpings universitet i samverkan med ett antal kommuner samt med
finansiering från VINNOVA. Se Goldkuhl m fl (2011) för slutrapport från projeketet där också ett antal
utmaningar och svårigheter med utvecklingen har rapporterats och som delvis också beskrivs i denna rapport.
Se även Eriksson & Goldkuhl (2013) för en teoriutvecklande analys av sådana svårigheter.
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socialtjänster) och de statliga myndigheterna 1. De två myndigheter (CSN och
Försäkringskassan) som sedan tidigare hade erfarenheter från digital överföring inom detta
område hade redan påbörjat utvecklingsarbete. Tidigare IT-lösningar var av enklare karaktär
(batch-lösningar). Intresset bland övriga myndigheter var mycket svalt vid denna tidpunkt
och tog lång tid innan dessa kunde utveckla några IT-lösningar som kunde möjligöra digitalt
utbyte med kommunerna. Myndigheterna angav flera olika skäl för att de inte omedelbart
skulle implementera IT-lösningar. Ekonomi var ett tungt vägande skäl. Myndigheterna måste
finansiera kostnaden för att utveckla dessa IT-lösningar inom ramen för egen IT-budget.
Dessa kostnader konkurrerar med andra IT-projekt där det finns nytta för den egna
organisationen. Detta har gjort det svårt att motivera inom den egna organisationen. Det
finns också organisatoriska skäl till att man inte har kommit igång med utvecklingsarbete.
Myndigheterna hävdade att det inte fanns någon part på kommunsidan som kunde
representera alla Sveriges kommuner i samband med utvecklingsarbetet (se också avsnitt
12.3). Ytterligare ett skäl var att myndigheterna menade att deras system inte kunde
producera den efterfrågande informationen av tekniska orsaker. Juridiska hinder var ett
annat problem; detta beskrivs närmare i kapitel 4. Se också Eriksson och Goldkuhl (2013) för
analys av hinder för utveckling. Intresset bland leverantörerna till kommunernas
socialtjänstsystem var också mycket lågt inledningsvis. De leverantörer som Sambruks
projektgrupp var i kontakt med vid denna tidpunkt föreföll inte ens ha kunskap om den nya
förordningen och de möjligheter och krav som denna innebar. Intresset bland kommuner var
också tämligen begränsat trots de stora effektivitetsvinster som digitala lösningar skulle
kunna innebära. I Sambruks projektgrupp kom drygt en handfull entusiastiska kommuner
att ingå. Dessa kommuner ville driva utvecklingen och inte bara sitta vid sidan om och vänta
på att andra skulle göra något.
Försäkringskassan och CSN bedrev under 2009 ett utvecklingsarbete som resulterade i ITapplikationer som på begäran hämtar uppgifter ur respektive myndighets register och sedan
sänder dem till den begärande kommunen. Försäkringskassans IT-applikation kallas ”LEFI
Online” och CSN:s kallas ”Kommunfråga”. Det har varit stor variation mellan de olika
myndigheterna vad gäller utveckling av sina bastjänster. Skatteverket dröjde till hösten 3013
med implementering av sin system-till-system tjänst ”Elsie”. Arbetsförmedlingen
implementerade sin system-till-system tjänst ”Elsie” och A-kassorna sin system-till-system
tjänst ”UBS” först under våren 2014.
Sambruks projekt har bedrivits parallellt med detta utvecklingsarbete på myndighetssidan
alltsedan 2009 och det har lett till flera resultat. I första hand till utveckling av en gemensam
kommunapplikation ”Multifråga”. Med hjälp av denna kan socialhandläggare begära
uppgifter från statliga myndigheter om hushåll som ansökt om ekonomiskt bistånd i
kommunen. Inledningsvis (hösten 2009) fanns det alltså endast motsvarande applikationer
hos CSN och Försäkringskassan som kunde leverera begärda uppgifter (den ålderdomliga
KOMINFO-rutinen fanns dock kvar, se ovan). Senare har andra myndigheter tillkommit.
Multifråga innehåller också ett presentationsgränssnitt mot socialhandläggare som visar
erhållna uppgifter på ett strukturerat sätt. Sambruk har också bedrivit arbete med att
utveckla en e-tjänst för inlämning av ansökan om ekonomiskt bistånd (e-ansökan) samt att
1

Bland dessa inbegriper vi arbetslöshetskassorna, även om dessa inte är myndigheter. Dessa organisationer
finns dock omnämnda i förordningen (SFS 2008:975) på liknande sätt som de statliga myndigheterna. I
fortsättningen så kommer vi, för enkelhetens skull, att inbegripa arbetslöshetskassorna när vi skriver om
informationsutbyte mellan stat och kommun inom ekonomiskt bistånd.
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försöka koppla dessa två applikationer till olika verksamhetssystem inom socialtjänsten.
Detta har varit ett svårt arbete då systemleverantören har en mycket avvaktande inställning
till att öppna upp sina system mot andra digitala resurser.
Detta område (ekonomiskt bistånd) identifierades av E-delegationen som ett viktigt område
vad gäller informationsutbyte. År 2011 initierades en förstudie inom detta område som drevs
av CSN och SKL tillsammans med andra berörda myndigheter samt ett antal
referenskommuner. I denna förstudie studerades juridiska, organisatoriska, informationsmässiga och tekniska förutsättningar för ett fungerande digitalt informationsutbyte inom
ekonomiskt bistånd (E-delegationen, 2012). Ekonomiskt bistånd sågs som ett lämpligt
pilotfall för att utreda digital informationsförsörjning. Projektet kom att kallas för effektiv
informationsförsörjning (EIF). På basis av utförd förstudie genomfördes sedan (2012-2014)
ett utvecklingsprojekt med samma organisationer som förstudien. Genom detta projekt
utvecklades då en sk sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Detta är en
digital samverkanskomponent som tar emot frågor från kommuner, skickar dessa frågor
vidare till de separata myndighetsvisa bastjänsterna som levererar begärd information till
SSBTEK som förmedlar denna samlade information till aktuell kommun. Hur de olika
digitala systemen/komponenterna samverkar framgår av avsnitt 2.3 nedan.
2.3 Översikt digitalt landskap
I figur 2 finns en översiktlig beskrivning av det digitala landskapet inom ekonomiskt bistånd.
Som har framgått ovan så måste en mängd uppgifter från det sökande hushållet verifieras vid
handläggningen av en ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta sker genom att kommunen tar
kontakt med olika myndigheter: Arbetsförmedlingen (AF), Arbetslöshetskassorna (SO),
Centrala StudiestödsNämnden (CSN), Försäkringskassan (FK), Pensionsmyndigheten (PM,
levereras via FK) och Skatteverket (SV) för att få information från om personerna som ingår i
hushållet. Handläggarna gör detta för att kontrollera att de uppgifter som angetts i ansökan
är korrekta och att det sökande hushållet har sökt alla de förmåner och bidrag som de är
berättigade till från andra myndigheter. De gemensamma digitala resurser som används i
denna samverkan beskrivs nedan.
E-tjänst för ansökan
Ansökan om ekonomiskt bistånd sker oftast manuellt på pappersblanketter idag, men några
kommuner har börjat använda e-ansökningar för detta. Botkyrka, Luleå och Norrköping
utgör exempel på kommuner som börjat med e-tjänster för ekonomiskt bistånd. Den e-tjänst
som används i Botkyrka och Luleå är gemensamt utvecklad inom Sambruk (se ovan), och ägs
tillsammans av 9 kommuner som deltagit i utvecklingen av e-tjänsten. Den e-tjänst som
utvecklats i Norrköping ägs av Norrköpings kommun.
Verksamhetssystem och register för ekonomiskt bistånd
Grunden för kommunikationen är att det finns ett aktuellt biståndsärende registrerat i
kommunens eget biståndsregister. I detta register registreras ansökningarna och besluten om
ekonomiskt bistånd. Detta register ägs av kommunen men skapas med hjälp av
verksamhetssystem (programvara) som ägs av ett antal olika systemleverantörer.
6

Figur 2: Digital samverkan i samband med Ekonomiskt Bistånd
Myndighetsregister
På myndighetssidan finns ett antal register.
Arbetsförmedlingsregister. Arbetsförmedlingen ansvarar för detta register. För den som är
arbetssökande registreras personuppgifter, information som är relevanta för personen som
arbetssökande och arbetslös samt beslut som Arbetsförmedlingen fastställer i samband med
detta.
Arbetslöshetskassornas register. Varje A-kassa var för sig ansvarar för detta register. Det
finns 28 A-kassor i Sverige. Detta register innehåller information om ansökan om utbetalning
av arbetslöshetsersättning samt beslut om utbetalningar.
Detta är inget riktigt
myndighetsregister genom att A-kassorna inte är några myndigheter.
Studiestödsregister. Centrala StudiestödsNämndens (CSN) ansvarar för detta register. Detta
register innehåller information om ansökan Studiemedel, Studiemedel och
Hemutrustningslån samt beslut om utbetalningar.
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Socialförsäkringsregister. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ansvarar för detta
register. Detta utgörs av ett personregister, samt ett antal register som innehåller information
om beslutade förmåner och pensioner samt utbetalning av dessa förmåner och pensioner.
Beskattningsregister och Folkbokföringsregister. Skatteverket ansvarar för dessa register.
Detta utgörs av Folkbokföringsuppgifter och Beskattningsregistret innehåller taxeringsbeslut
skattekonto.
System-till-system tjänster
Följande system-till-system tjänster (direktåtkomst) är utvecklade på Myndighetssidan för
att förmedla information till socialtjänsten på Sveriges 290 kommuner baserat på Förordning
(2008:975). Observera att samtliga tjänster bara levererar ett urval av den information som
finns i ovanstående register och att denne informationen bara utbyts i XML-format.
LEFI online: Ägare, Försäkringskassan. Förmedlar ett urval av information från
Socialförsäkringsregistret. Denna system-till-system tjänst har varit i drift sedan Januari
2010.
Kommunfråga: Ägare, Centrala StudiestödsNämndens (CSN). Förmedlar ett urval av
information från Studiestödsregistret. Denna system-till-system tjänst har varit i drift sedan
Januari 2010.
Elsie: Ägare, Skatteverket. Förmedlar ett urval av information från Folkbokföringsregistret
och Beskattningsregistret. Denna system-till-system tjänst har varit i drift sedan Augusti
2013.
Afli: Ägare, Arbetsförmedlingen. Förmedlar ett urval av information från
Arbetsförmedlingsregistret. Denna system-till-system tjänst har varit i drift sedan April 2014.
Unemployment BenefitPayment Service: Ägare, Arbetslöshetskassornas Samorganisation
(SO). Förmedlar ett urval av information från de 28 Arbetslöshetskassornas register. Denna
system-till-system tjänst samverkar således i sin tur med de 28 A-kassornas respektive
register genom att det i A-kassans fall inte finns något centralt register. Denna system-tillsystem tjänst har varit i drift sedan Juni 2014.
SSBTEK: Förvaltningsansvarig ägare kommer SKL att vara. SSBTEK kommunicerar med
samtliga ovanstående system-till-system tjänster genom att de XML-filer som levereras från
ovanstående system-till-system tjänster bakas samman till 1 XML. Detta är en ren teknisk
tjänst. Den fungerar som en gemensam nod gentemot de ovan beskrivna tjänsterna. Denna
system-till-system tjänst har varit i drift sedan augusti 2014.
System-till-system tjänster utvecklade av leverantörer av verksamhetssystem
Flera leverantörer av verksamhetssystem har utvecklat system-till-system tjänster som kan
kommunicera med LEFI, Kommunfraga och Elsie. Det vill säga att man från sina
verksamhetssystem skicka en fråga i form av en XML-fil till Socialförsäkringsregistret,
Studiestödsregistret och Folkbokförings/Beskattningsregistret. I figuren har dessa systemtill-system tjänster förkortats med beteckningen STSL (System-Till-System-Leverantör). För
närvarande hämtar ILAB och Tieto STSL informationen från SSBTEK. Nectar har i drift en
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integration så att informationen hämtas via Multifråga. Ägare av dessa tjänster är respektive
leverantör. Alla verksamhetssystem har en STSL gentemot LEFI. Medan bara ett fåtal
verksamhetssystem har utvecklat en sådan komponent mot Kommunfråga och Elsie.
Presentationsgränssnitt verksamhetssystem (PGL)
De system-till-system tjänster som beskrivits ovan svarar på anrop från andra system-tillsystem tjänster och levererar bara XML-filer som är läsbara av datorer. Det måste därför
också finnas programvara i verksamhetssystemen som översätter och presenterar den
information som levereras av system-till-system tjänsterna på myndighetssidan.
Multifråga
Detta är en tjänst som utvecklats i samarbete mellan 9 av Sveriges kommuner. Dessa
kommuner äger denna programvara tillsammans via den ekonomiska föreningen Sambruk.
Tjänsten har använts sedan 1 januari 2010 av 10 kommuner. Multifråga består av två delar:
teknisk del (STSM) och ett presentationsgränssnitt (PGM). Den tekniska delen (STSM)
består av ett antal system-till-system-tjänster som till varje system-till-system tjänst på
myndighetssidan kan skicka iväg en fråga och ta emot ett svar i XML-format.
Presentationsgränssnittet (PGM) gör att användaren kan formulera en fråga som kan skickas
till flera myndigheter på en gång samt att användaren har möjlighet att presentera dessa
svar.
Gemensamma XML-meddelanden
De gemensamma XML-meddelanden som finns är den XML-fråga som skickas till SSBTEK
och det sammansatta XML-svar som skickas tillbaks till de frågande system-till-system
tjänsterna på kommunsidan.

3 Mål och värden
Det finns ett antal mål och värden som har varit vägledande när det gäller digital samverkan i
samband med ekonomiskt bistånd. De förändringar som har gjorts har inneburit att viss
måluppfyllelse har ökat, men det finns ännu en lång sträcka kvar till fullständig
måluppfyllelse. Följande grupper av mål/värden gäller för informationsförsörjning inom
ekonomiskt bistånd (se t.ex SOU, 2007; SOU 2007:45; Prop 2007/08:160; RiR 2010:18; Edelegationen, 2012):
• Ökad kvalitet i beslut och åtgärder
• Ökad service åt klienter
• Snabbare handläggning
• Effektivare verksamhet inom ekonomiskt bistånd
• Rättssäkert informationsutbyte inom ekonomiskt bistånd
3.1 Ökad kvalitet
För ekonomiskt bistånd som trygghetssystem är det fundamentalt att korrekta beslut tas om
ersättning till sökande. Det handlar om att det varken får vara för mycket eller för lite
ersättning (SOU, 2007; SOU 2007:45). Det ska förstås inte ges ut för mycket ersättning till
sökanden, som denna inte är berättigad till. Detta utgör ett slöseri med skattemedel och
urholkar trygghetssystemen. Samtidigt är det viktigt att sökanden verkligen får del av medel
som man enligt lagen är berättigad till. För att kunna fatta korrekta beslut krävs goda
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beslutsunderlag, dvs full tillgång till information om den sökandens ekonomiska situation.
Detta innefattar information om utbetalningar från andra offentliga trygghetssystem. Det
behövs transparens kring sökandens övriga ekonomiska förhållanden med det offentliga. Mer
och säkrare information är förstås viktigt för både socialhandläggaren och klienten.
De kommuner som använt Multifråga anser att de kan fatta bättre beslut genom att de nu får
mycket mer detaljerad information jämfört med tidigare. Detta gäller både ärende- och
beslutsinformationen och utbetalningsinformationen. De hävdar också att de kan förstå
informationen på ett bättre sätt än förut. Exempel på detta är t.ex att man kan se retroaktiva
utbetalningar mycket tydligare; att man kan se att utbetalningsbeslut är fattat och på vilka
grunder. En viktig aspekt av att det är snabb informationsöverföring (”direktåtkomst”) är att
man på ett bättre sätt än tidigare kan fånga in betalningar som sker mellan det att ansökan
lämnats in och beslut fattats. Det gäller t.ex vid återbetalning av skatt. Det händer t.ex i
början av juni att taxeringsbesluten och återbetalning av skatt beslutas efter det ansökan
lämnats in i mitten på maj. Men under handläggningstidens gång fattas beslutet och nu kan
handläggarna i mycket högre grad se vilken återbetalning av skatt som finns till hushållet
innan beslut fattas.
En positiv bieffekt som har uppstått är att en högre grad av digital informationsdelning
mellan kommuner och myndigheter även kan bidra till att kvaliteteten på informationen hos
myndigheterna kan bli bättre. Handläggarna på kommunen hittar fel i den information som
kommer från myndigheterna och kan därmed påpeka felaktigheter i denna information.
Ekonomiskt bistånd handlar inte bara om att betala ut bistånd, utan också att hjälpa
sökanden till egen försörjning. Här krävs tid för socialhandläggarna att hinna ägna sig åt
denna del av arbetet. Som situationen har varit ofta så har administration kring inhämtning
av information om den sökande varit så betungande att tid har begränsats för detta viktiga
stödarbete. Att frigöra mer tid för arbete med klienter uppges ofta vara ett viktigt mål för
utveckling av verksamheten inom ekonomiskt bistånd.
3.2 Ökad effektivitet
Att öka effektiviteten i arbetet med ekonomiskt bistånd är ett viktigt mål. Historiskt har
mycket tid gått åt till att samla in information från myndigheter och andra organisationer
(t.ex RiR 2010:18). Handläggare kan få sitta i telefonköer för att få ut information. En risk
med det betungande arbetet med informationsinsamling är att den nedprioriteras till nackdel
för kvalitet i beslutsunderlag. Otillräckliga kontroller görs. Att snabba upp
informationsinsamlingen och nedbringa den totala tiden det tar att samla in information är
viktigt. En effektivare informationsinsamling från myndigheter kan också vara gynnsam för
klienten då denna slipper sådant arbete också.
De kommuner som använt sig av Multifråga anger att en minskad manuell hantering av
information från myndigheterna ger tidsvinster i verksamheten. Genom den frigjorda
arbetstiden och därmed ökad effektivisering när det gäller informationshanteringen har man
inte behövt nyanställa trots en ökning av ärendena sedan 2010.
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3.3 Bättre rättssäkerhet
Manuell informationsutlämning är ofta mer osäker än en digital. Det finns risker att för
mycket information utlämnas samt att information till icke behöriga mottagare. Digital
informationsöverföring sker enligt fastställda fråge-/svarsrutiner där en korrekt
informationsmängd överförs till behörig mottagare. Informationsöverföringen blir därmed
mer rättssäker.

4 Regelverk
4.1 Många regelverk
Ekonomiskt bistånd och dess informationsförsörjning beror av ett tämligen komplext
regelverk. Det är olika lagar och förordningar som reglerar vad som får göras och hur det ska
gå till. Vi har beskrivit olika författningar i relation till ekonomiskt bistånd i en ”rättskarta”
(figur 3).

Underbygger

Socialtjänstförordningen
& Socialstyrelsens allm råd

Specificerar
beräkning av bistånd

Socialtjänstlagen
Uppdrar

Utreda & besluta
om ekonomiskt
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Anger krav på
informationshantering
(tekniska
begränsningar)

Personuppgiftslagen
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Begära ut
information om
sökande
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Förordning om
uppgiftsskyldighet enl
socialtjänstlagen

Specificerar
informationsinnehåll
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information om
sökande
[myndighet]

Reglerarar
myndigheters
utlämning

Anger tillåtelse
om direktåtkomst
& utlämningsförutsättningar

Registerförfattningar

Figur 3: Rättskarta över ekonomiskt bistånd

11

Offentlighets& sekretesslagen

Underbygger

Regeringsformen

Ekonomiskt bistånd ska ges av kommunernas socialtjänster. Detta finns, som angetts i
avsnitt 2.1 ovan, reglerat genom socialtjänstlagen. Belopp för ekonomiskt bistånd specificeras
genom den sk Riksnormen; se Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) och Socialstyrelsen
allmänna råd för ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2013). Det finns sedan en uppsättning
av författningar som reglerar vilken information som får överföras från myndigheter till
kommuner och hur detta får gå till.
4.2 Informationsbehov och personlig integritet
Kommunernas informationsinhämtning från myndigheterna är som sagt starkt reglerad
(figur 3). Detta beror på att det gäller överföring av personuppgifter. Det finns ett antal
författningar som reglerar detta och man behöver förstå dessa som en helhet för att klarlägga
vad som får göras och hur digital överföring får gå till. Problemområdet handlar om den
personliga integriteten, dvs skydd för den enskilda från att personliga uppgifter hanteras eller
sprids på ett för den enskilda olämpligt sätt. I grunden finns Regeringsformen 1 (SFS
2011:109) som behandlar det offentligas relation till medborgarna (”enskilda”). I denna
grundlag är skyddet för den personliga integriteten uttryckt på följande sätt: ”var och en [är]
gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det
sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga
förhållanden” (2 kap 6 §). En utredning om ekonomiskt bistånd är viss mening att betrakta
som just ”kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”. Emellertid så måste man
förstå vad som rimligen menas med ”den enskildes personliga förhållanden” i detta
sammanhang. Det som inhämtas från myndigheterna är deras ekonomiska relationer till den
enskilde. Det handlar inte om den enskildes förhållande utanför det offentligas relationer till
denna person. Begreppet kartläggning (av den enskildes personliga förhållanden) är också
problematiskt. I SOU 2012:19 finns en reservation2 mot en för långtgående tolkning av
begreppet ”kartläggning” som det återfinns i Regeringsformen.
Även om det finns restriktioner för utlämning av information (i t.ex personuppgiftslagen och
offentlighets- och sekretesslagen) så finns generella bestämmelser som tillåter utlämning. I
offentlighets- och sekretesslagen finns en bestämmelse om att verksamhetsbehov går före
sekretess: ”Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan
myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin
verksamhet” (SFS 2009:400, 10 kap 2 §). För att kommunernas socialtjänster ska kunna
genomföra sin kontroll och granskning av de sökande inför ett rättssäkert beslut om
ekonomiskt bistånd krävs att de har god tillgång till information om den sökande.
Utlämning av information har tidigare skett genom olika varierade sätt (genom personliga
besök, brev, telefon, fax och digitala batch-lösningar). Behovet att effektivisera överföring
(mellan statliga myndigheter och kommuner) till att utnyttja sk direktåtkomst föranledde en
författningsutveckling som finns beskriven i Prop 2007/08:160. Genom denna
författningsutveckling infördes förordning om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (SFS 2008:975) samt ett antal kompletterande förändringar i register1

I E-delegationens utredning om ekonomiskt bistånd och dess juridiska grund för personskydd tas just
utgångspunkt i Regeringsformens regler kring personlig integritet (E-delegationen, 2012).
2
”I flertalet fall är uppgifterna tillgängliga för myndigheterna på sådant sätt att lagringen och behandlingen av
uppgifterna kan sägas innebära att enskilda kartläggs, även om det huvudsakliga ändamålet med behandlingen
är ett helt annat.” (SOU 2012;19 s 204).
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författningar. Den omnämnda förordningen innehåller föreskrifter om vilka uppgifter som
omnämnda myndigheter ska lämna till kommunernas socialtjänster enligt kraven på
handläggning av ekonomiskt bistånd utifrån socialtjänstlagen. Förordningen utgör helt
enkelt en specifikation över vilken information som kan utlämnas till kommunerna från
myndigheterna. Förordningen talar dock inte om hur denna utlämning ska gå till eller andra
tillkommande krav om att det måste föreligga ett aktuellt ärende. För detta finns
kompletterande bestämmelser som handlar om direktåtkomst samt krav på pågående
handläggning (se avsnitt 4.3 nedan). Dessa finns i särskilda registerförfattningar; t.ex för
CSN finns studiestödsdataförordningen (SFS 2009:321). Man måste helt enkelt läsa de olika
författningarna tillsammans för att få klarhet vad som får göras.
Lagstiftaren (Prop. 2007/08:160) har alltså ansett det nödvändigt att i förväg specificera och
reglera de uppgifter som ska överföras. Detta behov föreligger eftersom det är
”direktåtkomst” ska nyttjas som överföringssätt och detta anses vara ett väsentligt hot mot
den personliga integriteten. Så här skrivs i Prop. 2007/08:160 (s 58-59): ”Direktåtkomst har
traditionellt sett ansetts innebära att uppgifter lämnas ut utan att den utlämnande
myndigheten eller det utlämnande organet i det enskilda fallet har kontroll över vilka
uppgifter som lämnas ut, varför det från integritetsskyddssynpunkt ansetts vara av stor
betydelse att särskilt reglera frågor om tillgång till uppgifterna genom direktåtkomst i
registerlagstiftning.” Man gör således en motiverande poäng av att det just är genom
”direktåtkomst” som överföring ska ske. Vi återkommer till denna fråga specifikt i avsnitt 4.3
nedan.
Det finns givetvis fördelar med en informationsspecifikation (som den uttrycks i
förordningen SFS 2008:975). Alla operativa parter (frågare, utlämnare) vet vad man har att
rätta sig efter. Emellertid så ställer detta förfaringssätt med rättslig reglering av
informationsinnehåll krav på att lagstiftaren har tillräcklig kunskap om aktuella
verksamhetsmässiga förhållanden och att tillräcklig tydlighet ges i författningstexten. I
arbetet med Multifråga uppstod flera problem som visar på svårigheter med den valda
regelmodellen. Kommunprojektet Multifråga hamnade i flera diskussioner med statliga
myndigheter utifrån skilda rättstolkningar.
När det gäller utbetalningsinformationen var det många och långa diskussioner om vad som
avses med formuleringen i förordningen (SFS 2008:975) att det bara är ”belopp som har
betalats ut” som skall tillgängliggöras. Detta tolkade Försäkringskassan initialt som om att
myndigheten inte kan lämna ut information om en beslutad utbetalning som ligger i
framtiden i förhållande till dagens datum. En sådan tolkning skulle ha gjort
Försäkringskassans digitala tjänst LEFI i princip oanvändbar för socialhandläggarna genom
att de måste börja fatta sina beslut i mitten på månaden och då måste de kunna se vilka
framtida utbetalningar som finns beslutade. Efter flera diskussioner så förändrade
Försäkringskassan sin snäva rättstolkning och gick med på att leverera informationen. För
att fatta ett korrekt biståndsbeslut är det uppenbart att kommunernas socialtjänster behöver
tillgång till sådan information. Det är olyckligt att det komplexa regelverket och vissa otydliga
författningsformuleringar ger en sådan här onödig friktion i utvecklingsarbete. Energin läggs
inte på primär verksamhetsnytta (hur åstadkomma korrekta biståndsbeslut) utan istället på
att försöka uppnå en bokstavstrogen följsamhet mot författningar.
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Det finns dessutom exempel 1 på informationsbehov som lagstiftaren har missat och där man
alltså måste invänta ett långdraget ändringsarbete vad gäller den aktuella författningen. Det
finns en stor tröghet som har byggts in i detta system. Målet är att undvika intrång i den
personliga integriteten. Frågan är dock om man inte kan hitta på enklare förfaringssätt som
värnar personlig integritet och som samtidigt är gynnsamt för en snabbare digital
verksamhetsutveckling. Det borde kunna finnas förvaltningsorgan som granskar och
övervakar digitala processer och som arbetar mer tidseffektivt än nuvarande
lagstiftningsapparat. Vi menar att detta borde vara mer funktionellt när till och med
lagstiftaren själv har noterat att den aktuella författningsregleringen endast avser
”direktåtkomst till särskilt utvalda och mindre integritetskänsliga uppgifter” (Prop.
2007/08:160 s 57). Frågan är definitivt om man inte i detta fall använder sig av alltför
omfattande och tungrodd reglering av digitalt informationsutbyte. Det är ju just
direktåtkomst som motiverar denna långtgående reglering, vilket vi kommer att titta närmare
på i nästa avsnitt.
4.3 Direktåtkomst
För att uppnå effektivitet i informationsöverföring förutsätts, i gjord författningsutveckling,
att denna överföring görs genom sk direktåtkomst. Målet är att få en snabb och kontrollerad
informationsöverföring för att handläggning av ekonomiskt bistånd ska ske med en hög grad
av kvalitet och rättssäkerhet. Begreppet direktåtkomst ställs i juridiska texter ofta mot
begreppet ”utlämning på medium för automatiserad behandling”. Detta sågs ursprungligen
som ett manuellt utlämnande av information på digitalt medium. En poäng i
författningsutvecklingen var att komma bort från ett långsamt manuellt förfarande och
uppnå till ett så komplett automatiskt förfarande som möjligt.
Det problem som man i lagstiftningsarbetet har valt att inte fullt ut adressera är att dessa två
utlämningsformer ibland ses som distinkta ändpunkter (se figur 4) och ibland flyter samman.
Ursprungligen sågs direktåtkomst (då ofta kallat ”terminalåtkomst”) som att man upplät åt
en utomstående att helt fritt söka i ett tillhandahållet register (Prop. 2007/08:160; SOU
2012:90; E-delegationen, 2012; SOU 2014:39). Det förefaller som om lagstiftningsarbetet
fortfarande emellanåt baseras på en sådan ”extrem” utlämningskategori. Den typ av digital
utlämning som tillämpas inom ekonomiskt bistånd (och i flera andra former av modern eförvaltning) är klart skild från ett sådant fritt sökande. I samband med system-till-system
tjänster har den externa användaren ingen direkt åtkomst till några register. Det man som
extern användare kan göra är att ställa förspecificerade frågor till en annan förvaltning och få
förspecificerade svar. Det finns flera lager av programvaror mellan användaren och det
aktuella registret2. Som användare saknar man kunskap om vilka övriga uppgifter som finns i
aktuellt register och det finns inga som helst programvarutekniska möjligheter att få åtkomst
till andra uppgifter än de förspecificerade svaren. Det är ju också så att man får ett urval av
uppgifter från ett flertal olika register; i fallet med Försäkringskassan så är det ett tjugotal
olika register som utsöks för att ställa samman ett selekterat svar till kommunerna.

1

Ett sådant exempel är ”antal dagar kvar” att ta ut när det gäller föräldrapenning.
Mellan en användare (socialhandläggare) av Multifråga finns förutom denna programvara även alla
myndigheters programvaror (t.ex Lefi) som opererar mot myndighetsregister samt nu även programvaran
SSBTEK. Programvarumässigt är man långt ifrån någon direktkontakt med aktuella myndighetsregister.

2
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Vi menar att ordet direktåtkomst är vilseledande i detta sammanhang. Det handlar snarare
om en selektiv och omedelbar överföring av information. Den är selektiv eftersom den
baseras på ett i förväg urval av uppgifter som hämtas och utlämnas till frågaren. Den är
omedelbar eftersom den sker automatiskt och momentant för frågaren. När man i juridiska
texter (se ovan) diskuterar de två utlämningssätten ”utlämning på medium för automatiserad
behandling” vs. ”direktåtkomst” så är det olyckligt att man har valt så skilda verbala former; i
ena fallet ”utlämning”, i andra fallet ”åtkomst”. I det förra fallet kommer utlämnaren och
utlämning i förgrund; i andra fallet kommer inhämtaren och inhämtandet i fokus.
Utlämning på
medium för
automatisk
behandling

Terminalåtkomst/
direktåtkomst
Selektiv &
omedelbar
överföring

Personlig
kontroll över
utlämning

Digital
tillgänglighet
för åtkomst

Figur 4: Olika utlämningsformer
Som konstateras i flera juridiska texter (Prop. 2007/08:160; SOU 2012:90; E-delegationen,
2012; SOU 2014:39) så har den tekniska utvecklingen lett till att skillnaden mellan dessa två
utlämningssätt är oklar. Det har uppstått mellankategorier 1 som är svårt att differentiera från
de ursprungliga ytterlighetskategorierna; se figur 4. I prop. 2007/08:160 s 58 skrivs: ”Den
tekniska utvecklingen har lett till att skillnaderna mellan direktåtkomst och annat
uppgiftslämnande på automatiserad väg blivit så små att kan vara svårt att dra en gräns
mellan direktåtkomst och andra former för utlämnande. Det är inte tillfredsställande att …
begreppsbildningen på området är oklar och registerförfattningarna saknar en enhetlig
systematik.” Man konkluderar utifrån denna analys (och liknande påpekanden från flera
remissinstanser) att ”mycket torde i och för sig stå att vinna i att göra begreppsbildningen
mer enhetlig och tydlig, t.ex. avseende begreppet direktåtkomst, och att skapa en mer
enhetlig struktur och systematik på området”. Trots dessa erkännanden så bygger lagstiftaren
vidare på detta begreppsliga moras vilket vi finner anmärkningsvärt. ”De författningsförslag
som nu lämnas har därför som utgångspunkt att inte frångå den begreppsbildning, struktur
och systematik som för närvarande gäller för respektive registerförfattning”. Man säger alltså
att det råder ”struktur” och ”systematik” när man några rader ovan har erkänt att det råder
begreppslig oklarhet!
Dessa skrivningar i förarbetena till de nya författningarna var en signal att inleda en
begreppslig utveckling. Nu sex år senare har man dock egentligen inte kommit närmare en
förbättrad begreppsbildning trots flera utredningar (SOU 2012:90; E-delegationen, 2012;
SOU 2014:39). I utredningen om överskottsinformation vid direktåtkomst konstateras fyra år
senare i stort sett samma sak som vid den tidigare propositionen från 2008: ” Det står klart
att de begrepp som idag används i registerförfattningarna, dvs. direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling, inte är entydiga och att
1

Det är just en sådan mellankategori (selektiv och omedelbar överföring) som tillämpas i fallet med ekonomiskt
bistånd.
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gränsdragningen mellan begreppen i många fall är oklar. Detta medför problem för
myndigheterna vid informationsutbyten. Ett klargörande av frågan om det även
fortsättningsvis bör göras åtskillnad mellan olika elektroniska utlämnandeformer i
registerförfattningarna, och om så är fallet vilka begrepp som ska användas, är av stor
betydelse såväl för effektiviteten i myndigheternas informationsutbyte som för frågan om
adekvat integritetsskydd.” (SOU 2012:90 S 213). Vi kan inte hålla med mer utifrån
erfarenheter från arbete med ekonomiskt bistånd. Tyvärr har även denna statliga utredning
passat på frågan/uppgiften att föreslå en genomtänkt begreppsbildning.
E-delegationens expertgrupp för rättsliga frågor har utarbetat ett förslag att hantera denna
kontroversiella fråga (E-delegationen, 2012). Det intressanta är att man väljer att ta
utgångspunkt i begreppet utlämning på medium för automatisk behandling. Man ger detta
en juridisk innebörd som skiljer sig från extremvarianten av direktåtkomst (”fritt söka i ett
myndighetsregister”), men ändå innefattar egenskaper som förefaller vara närmast identiska
med praktiska realiseringar av direktåtkomst. På detta sätt kan man säga att förvaltningar
ges möjlighet att tillämpa digital informationsförsörjning enligt ”modern direktåtkomst”,
men under rubriken utlämning på medium för automatisk behandling. Denna problematik
förefaller mer och mer bli ett juridiskt-begreppsligt lapptäcke. Energin går åt att hantera
lapptäcket istället för att utveckla nya begrepp som är juridiskt och praktiskt användbara.
En del följdproblem av dessa begreppsliga oklarheter är att det ibland har menats att det i
författningstext måste finns en explicit tillåtelse att tillämpa direktåtkomst, medan detta
implicit gäller för ”utlämning på medium för automatisk behandling”. T.ex så var arbetet med
Multifråga tvunget att invänta införandet av studiestödsdataförordningen (SFS 2009:321) för
att kunna ansluta CSN till denna tjänst. I SOU 2012:90 s 210 konstateras ”att en
registerförfattning saknar bestämmelser om t.ex. direktåtkomst innebär alltså inte per
automatik att ett elektroniskt utlämnande i form av direktåtkomst på något sätt skulle vara
uteslutet”. Detta står bl.a i kontrast mot de tolkningar som har gjorts av Datainspektionen 1.
Under arbetet med utveckling av informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd har det
rått delade meningar kring rättstolkningar vad gäller direktåtkomst vs utlämning på medium
för automatisk behandling. Datainspektionen (2011ab) har i sitt tillsynsarbete kritiserat
lösningar från Försäkringskassan (LEFI Online) och Sambruk (Multifråga) för att inte
uppfylla författningskrav avseende direktåtkomst. Försäkringskassan har å sin sida hävdat
att man tillämpat överföringsprinciper enligt utlämning på medium för automatisk
behandling. Att skilda rättstolkningar uppstår om dessa begrepp är helt förklarligt utifrån
denna erkänt oklara begreppsbildning.
Datainspektionens tillsyn innebar vad gäller Multifråga ett föreläggande att ”införa tekniska
begränsningar i Multifråga, som innebär att handläggarna hos Socialnämnden endast kan ta
del av personuppgifter hos Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden som behövs
för de pågående ärenden som finns hos Socialnämnden” (Datainspektionen, 2011b). I den
primära förordning (SFS 2008:975) om uppgiftsskyldighet i samband med ekonomiskt
bistånd saknas explicita krav att det måste föreligga ett aktuellt ärende i kommunen. Här får
man istället gå till aktuella registerförfattningar. Vi kan exemplifiera med
studiestödsdataförordningen där det står: ”En socialnämnd får ha direktåtkomst … först
1

”Datainspektion anförde i samrådsyttrande att som huvudregel krävs det uttryckligt författningsstöd för att
direktåtkomst i en myndighets register ska vara tillåten” (SOU 2012:90 s 210).
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sedan Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden
bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos socialnämnden” (SFS
2009:321, 13 §). Detta krav styrde den initiala utformningen av Multifråga. Dels fanns detta
legala krav tydligt uttryckt i text i användargränssnittet som mötte socialhandläggaren. Dels
fanns det inmatningskrav för frågan i form av att fylla i aktuellt ärendenummer. Varje fråga
loggas dessutom så att man kan göra en efterkontroll på att frågor bara ställs till
myndigheterna som gäller aktuella ärenden. Dessa egenskaper fann emellertid inte
Datainspektionen (2011b) som tillräckliga i sin tillsyn. Man ställde med bl.a med hänvisning
till Personuppgiftslagen 1 krav om ”tekniska begränsningar”. Några sådana krav finns som
sagt varken i förordning SFS 2008:975 eller i kompletterande registerförordning. Dock
återfinns i aktuella förarbeten (t.ex Prop. 2007/08:160) resonemang om tekniska
begränsningar. Dessa krav på tekniska begränsningar låg således gömda i de rättsliga
förarbetena och de kom därför som en överraskning som gjorde att de utvecklingsresurser
som lagts på utvecklingen av Multifråga föreföll bortkastade. För Multifråga lyckades man
lösa detta krav genom att upprätta en teknisk koppling till aktuella socialtjänstsystem.
Frågan till myndigheterna kunde bara skickas iväg om aktuell ärendeidentitet återfanns i
socialtjänstsystemet.
Lagstiftarna också har tyvärr förbisett behovet för den enskilde att kunna få direktåtkomst till
uppgifter om sin egen person och/eller de barn som personen har försörjningsansvar för.
Detta förhindrar t.ex. utveckling av en e-ansökan utifrån detta lagrum (SFS 2008:975). En
sådan lösning för e-ansökan skulle innebära att informationen hämtas direkt från
myndigheterna till medborgaren på liknande sätt som görs i samband med
självdeklarationen. En sådan möjlighet till direktåtkomst skulle innebära att färre felaktiga
uppgifter skulle lämnas in i ansökan om ekonomiskt bistånd samtidigt som kontrollbehovet
skulle minska för handläggarna på kommunen.
4.4 Regulativ komplexitet och oklarhet
Ovanstående exempel visar att lagstiftarna inte har gjort det lätt för dem som arbetar med
utveckling av e-förvaltning. Det gäller att förstå hur flera olika författningar samverkar och
kompletterar varandra på ett tämligen intrikat sätt; se figur 3 och tabell 1. Det gäller också att
kunna navigera i detta begreppsliga gungfly kring digitalt utlämnande; när är något
direktåtkomst och när är något utlämning på medium för automatisk behandling? Vi menar
att de politiker och jurister som skriver dessa författningar förefaller sakna tillräcklig insikt
och förståelse av hur digital informationsöverföring går till och baserar sig på delvis
föråldrade former av digitala lösningar och terminologi. De tycks inte ha förstått hur
moderna system-till-system tjänster som bygger på omedelbar överföring av information
fungerar. De har därmed ännu inte lyckats skapa en genomtänkt begreppsbildning över
digital hantering som fungerar juridiskt och verksamhetsmässigt. Detta är allvarligt genom
att modern digital registersamverkan ofta bygger just på system-till-system tjänster.
Lagstiftningen förhindrar därför utvecklingen av en modern e-förvaltning som till stora delar
bygger på en digital och omedelbar samverkan mellan myndigheter. Därför skapas
ogenomtänkta regulativa lösningar som starkt hämmar digital verksamhetsutveckling och
som i onödan försvårar arbete med offentliggemensamma digitala resurser mellan olika
förvaltningar.
1

Hänvisning gjordes till Personuppgiftslagen 31 § där det står att ”den personuppgiftsansvarige skall vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas”.
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Liknande slutsatser framkommer också i E-delegationens förstudie om informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd. Där utsäger man att ”komplexiteten i reglering för
informationsutbytet i handläggningen av ekonomiskt bistånd … har en hämmande verkan för
initieringen och utvecklingen av tjänster för ett elektroniskt informationsutbyte.” (Edelegationen, 2012 s 29). Man konkluderar utifrån sin analys: ”I den fortsatta utvecklingen
av den offentliga förvaltningens informationsförsörjning är det viktigt att de lagtekniska
lösningarna blir enklare.” (E-delegationen, 2012 s 30). Vi vågar påstå, utifrån vår analys och
tämligen djupa kännedom om detta fall, att den juridiska snårskogen inom området
ekonomiskt bistånd både har försvårat och försenat en mycket angelägen utveckling av
digitala lösningar.
Författning
Förordning om uppgiftsskyldighet i
vissa fall enligt socialtjänstlagen,
SFS 2008:975
Registerförfattningar (t.ex studiestödsdataförordningen, SFS 2009:321)
Personuppgiftslagen, SFS 1998:204

Legal funktion för informationsöverföring
inom ekonomiskt bistånd
Specifikation över vilken information som är
tillåten att överföra.
Tillåtelse att tillämpa direktåtkomst.
Angivande av performativa förutsättningar för
överföring av information med direktåtkomst.
Krav på tekniska och organisatoriska åtgärder för
överföring av information.

Tabell 1. Olika författningsregleringar avseende informationsöverföring inom ekonomiskt
bistånd

5 Aktörsrelationer och ansvarsfördelning
5.1 Informationssamverkan och roller
Aktörsrelationer och ansvarsfördelning m.a.p. den informationssamverkan som sker inom
ekonomiskt bistånd regleras i den lagstiftning som beskrevs i kapitel 4 ovan. Genom de
verksamhetssystem, register, system-till-system tjänster och presentationsgränssnitt som
beskrivits ovan kommunicerar handläggarna på socialkontoren och de statliga
myndigheterna med varandra på ett formaliserat sätt. Detta sker genom att ett ärende som
avser ekonomiskt bistånd registreras eller aktualiseras i kommunens register för ekonomiskt
bistånd. Önskad information hämtas sedan från myndigheternas register.
Historiskt finns följande fyra alternativ för denna kommunikation:
(1) verksamhetssystemet på kommunen samverkar med respektive system-till-system tjänst
som finns utvecklade på myndighetssidan; så har det fungerat tidigare.
(2) verksamhetssystemet på kommunen samverkar med system-till-system tjänsten SSBTEK
som nu finns utvecklad på myndighetssidan; kommunikation fr.o.m. hösten 2014.
(3) verksamhetssystemet på kommunen samverkar med Multifråga som i sin tur samverkar
med respektive system-till-system tjänst som finns utvecklade på myndighetssidan; så har
det fungerat tills nu.
(4) verksamhetssystemet på kommunen samverkar med Multifråga som i sin tur tjänsten
SSBTEK som nu finns utvecklad på myndighetssidan; kommunikation fr.o.m. hösten 2014.
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Man kan säga att kommunerna och de statliga myndigheterna har en gemensam verksamhet
i och med att handläggarna på kommunen har skyldighet att inhämta information från de
statliga myndigheterna innan de fattar sitt beslut i ärendet. Det betyder också att aktuella
ärenden om ekonomiskt bistånd som finns i kommunens register för ekonomiskt bistånd
utgör grunden för den digitala samverkan. För att kunna ställa frågan mot myndigheternas
register måste det existera ett aktuellt ärende med en identitet som då är ett bevis på att det
finns något gemensamt att samverka om. Myndigheterna har då skyldighet att lämna ut
informationen från sina register.
Det finns även ett stort behov av informationssamverkan mellan det kommunala registret för
ekonomiskt bistånd och det centrala registret för ekonomiskt bistånd som socialstyrelsen
ansvarar för. Det finns också ett stort behov av att använda de system-till-system tjänster
som finns på myndighetssidan samt Multifråga i samverkan med andra verksamheter,
verksamhetssystem och register på kommunerna (se kapitel 9 om digitalt landskap). Dessa
behov regleras via annan lagstiftning än den som beskrivits i kapitel 4.
5.2 Programvara och roller
Den verksamhetsmässiga förvaltningen handlar om verksamhetsutveckling och kravfångst
och den tekniska förvaltningen handlar om förändring och utveckling av programvara.
Programvaran för verksamhetssystemen äger varje systemleverantör var för sig och de
ansvarar för både den verksamhetsmässiga och tekniska förvaltningen av programvaran.
Detta regleras av de affärsavtal som respektive kommun har med sina systemleverantörer.
Det betyder att finansiering av utveckling och förvaltning utförs av respektive
systemleverantör på helt affärsmässiga grunder. De största systemleverantörerna har
användargrupper där representanter från kommunerna kan framföra sina krav. I samband
med den samverkan som sker med myndigheterna har systemleverantörerna utvecklat
system-till-system tjänster (SSTL) och presentationsgränssnitt (PGL) som innebär att varje
verksamhetssystem hämtar information i form av XML från myndigheterna och presenterar
denna information på sitt sätt i sitt verksamhetssystem.
Utveckling och förvaltning av programvaran för respektive system-till-system tjänst på
myndighetssidan (LEFI, Kommunfråga, Elsie, Afli och Unemployment BenefitPayment
Service) ansvarar respektive myndighet för. Detta finansieras av respektive myndighet inom
sina egna budgetramar. Utveckling och förvaltning inkluderar avtalshantering och
utvecklingen av nya releaser av tjänsten. När det gäller kravhantering så har myndigheterna
framförallt lutat sig mot förordning SFS 2008:975 samt aktuella registerförfattningar (se
kapitel 4). Det betyder att myndigheterna ansvarar för både den verksamhetsmässiga och
tekniska förvaltningen av system-till-system tjänsterna.
System-till-system tjänsten SSBTEK har utvecklats och förvaltats av Försäkringskassan
under hösten 2014. Ägande och förvaltningsansvar planeras att överföras till SKL under
hösten 2015. Driftsansvar kommer kvarstå hos Försäkringskassan. När det gäller
kravställning på den information som denna tjänst skall leverera har detta hanterats inom
projektorganisationen för Effektiv Informationsförsörjning (EIF; se avsnitt 2.2 ovan). Där
har ett antal kommuner tillsammans med SKL och myndigheterna har bedrivit kravarbetet
tillsammans. Det betyder att SKL tillsammans med myndigheterna har arbetat med
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verksamhetsförvaltningen medan myndigheterna har ansvarat för
förvaltningen. Detta arbete har skett med finansiering från E-delegationen.

den

tekniska

Multifråga är utvecklad under regelverket Sambruksgemensamt material – SGM, vilket
innebär att upphovsrätten för dessa system ägs av Sambruk, dvs de deltagande och
användande kommunerna. Detta innebär att Sambruk och dessa kommuner har full kontroll
över såväl den funktionella och tekniska vidareutvecklingen av den digitala resursen, liksom
de ekonomiska villkoren för användning och utveckling – till skillnad mot system från
företag med traditionella affärsmodeller och system med proprietära licensmodeller. En
kontinuerlig utveckling har skett av Multifråga sedan 2010. Nya releaser av programvaran
har utvecklats i takt med att myndigheterna har kommit med nya releaser av sina system-tillsystem tjänster och att nya myndigheter har anslutit sig till tjänsten. Kravställning på
presentationstjänsten samt myndigheternas system-till-system tjänster har kontinuerligt
skett genom att 8-10 kommuner deltagit i att framställa krav som inte bara bygger på det som
står i lagstiftningen utan också med utgångspunkt från de faktiska informationsbehov som
handläggarna behöver för att kunna fatta beslut på ett effektivt och rättssäkert sätt. Initialt
utvecklades tjänsten inom forskningsprojektet SAMSKOP som finansierades av VINNOVA
samt de deltagande kommunerna. Efter 2013 står kommunerna helt själva för finansieringen.
5.3 Drift av programvara och roller
Den tekniska driften och styrningen handlar om de aktiviteter som det innebär att rent
tekniskt ansluta nya digitala komponenter till den digitala infrastrukturen. Det handlar också
om alla de aktiviteter som behövs för att se till att de digitala resurserna fungerar rent
tekniskt.
Den tekniska driften av verksamhetssystemen som används inom ekonomiskt bistånd
ansvarar kommunerna för. Det tekniska driftsansvaret för myndigheternas system-tillsystem tjänster (LEFI, Elsie, Afli, Kommunfraga, Unemployment BenefitPayment Service)
ansvarar myndigheterna för. Det tekniska driftansvaret för SSBTEK ligger för närvarande på
Försäkringskassan på uppdrag av SKL. Det tekniska driftansvaret för Multifråga ligger på
respektive kommun.
5.4 Styrning av informationssamverkan och roller
Den verksamhetsmässiga driften eller styrningen av informationssamverkan handlar om
avtalshantering och certifieringsprocess ur ett verksamhetsperspektiv som måste till för att
de digitala komponenterna ska kunna ansluta till varandra. Det handlar också om den
verksamhetsmässiga support som måste till när kvalitetsbrister uppstår i den information
som kommuniceras.
Det verksamhetsmässiga driftsansvaret för verksamhetssystemen som används inom
ekonomiskt bistånd ansvarar kommunerna för. Det verksamhetsmässiga driftsansvaret för
myndigheternas system-till-system tjänster (LEFI, Elsie, Afli, Kommunfraga, Unemployment
BenefitPayment Service) ansvarar respektive myndighet för.
Det verksamhetsmässiga driftansvaret för SSBTEK är tudelat. Försäkringskassan har initialt
ansvarar för avtalshanteringen medan respektive myndighet ansvarar för övrig
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verksamhetsmässig drift. Planen är att den del som Försäkringskassan ansvarar för skall tas
över av SKL från 2015. Tekniskt driftansvar kvarstår hos Försäkringskassan.
Det verksamhetsmässiga driftsansvaret för Multifråga ligger delat på Sambruk och
kommunerna. Sambruk stödjer den avtalshantering på kommunsidan som måste till för
ansluta Multifråga till system-till-system tjänsterna på myndighetssidan. Det innebär också
att Sambruk blir delaktiga i den verksamhetsmässiga driften av SSBTEK och system-tillsystem tjänsterna. Frågor som gäller själva kvaliteten på myndighetsinformationen hamnar
ofta först hos Sambruk som sedan utreder t.ex kvalitetsproblem med informationen med
myndigheternas supportavdelningar.
Det verksamhetsmässiga driftansvaret för presentationsgränssnitten i verksamhetssystemen
ligger delat på leverantörerna och kommunerna. I likhet med Sambruks roll i samband med
Multifråga blir leverantörerna delaktiga i den verksamhetsmässiga driften av SSBTEK och
system-till-system tjänsterna. Frågor som gäller själva kvaliteten på myndighetsinformationen hamnar ofta först hos leverantörernas supportavdelning som sedan utreder
t.ex. kvalitetsproblem med informationen med myndigheternas supportavdelningar.

6 Verksamhetsprocesser och funktionalitet
6.1 Verksamhetsprocess ekonomiskt bistånd
Verksamhetsprocessen för ekonomiskt bistånd beskrivs på en översiktlig nivå i figur 5 nedan.
Processbeskrivningen baseras på användning av verksamhetssystem (socialtjänstsystem)
inom kommunerna, Multifråga samt SSBTEK och de olika system-till-system tjänsterna hos
myndigheterna.
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Figur 5: Verksamhetsprocess i samband med ekonomiskt Bistånd
1. Processen inleds genom att den sökande och/eller medsökande lämnar in en ansökan om
ekonomiskt bistånd. Denna ansökan innehåller identiteter på alla personer som man vill
söka bistånd för. Sökande måste också deklarera sitt försörjningsläge som består av
uppgifter om inkomster, tillgångar, bostad, sysselsättning och kostnader. Den sökande
måste också lämna in olika verifikat som ett bevis på detta. Den sökande anger också för
vilken period som hen söker försörjningsstöd för.
2. Handläggaren på socialkontoret tar emot ansökan som diarieförs och handläggaren
skapar sedan ett ärende i sitt verksamhetssystem, eller om det är ett pågående ärende så
aktualiseras detta.
3. Handläggaren ”skapar” ett hushåll i verksamhetssystemet, eller om hushållet redan är
känt så uppdateras informationen om hushållets försörjningsläge i verksamhetssystemet.
4. Handläggaren formulerar sedan frågan och ställer den mot myndigheterna (se närmare
beskrivning i samband med presentationerna av användargränssnittet i kapitel 8). Om
handläggaren använder Multifråga så kan handläggaren starta Multifråga och i samband
med detta så förs ärendeidentitet, hushållsidentitet och personidentiteterna för hela
hushållet över till Multifråga. I Multifråga formulerar handläggaren sedan frågan genom
att välja vilken period som frågan avser samt vilka myndigheter som hen vill ställa frågan
mot. Från och med att SSBTEK är i drift så kommer frågan rent tekniskt ställas mot den
system-till-system tjänsten. Tidigare har frågan skickats till respektive myndighets
system-till-system tjänst. Frågan ställs person för person men detta behöver
handläggaren inte bry sig om. Detta sköts automatiskt i bakgrunden. Om handläggaren
inte använder Multifråga så skickas frågan direkt från verksamhetssystemet och då ställs
frågan person för person.
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5. Handläggaren inväntar sedan svar från myndigheterna. Från och med att SSBTEK är i
drift så kommer ett sammansatt svar att rent tekniskt levereras från den system-tillsystem tjänsten.
6. Handläggaren kan sedan presentera svaren som kommit från myndigheterna. Om
handläggaren använder Multifråga presenteras svaren där. Handläggaren har behov av
att föra över en del av svaret, utbetalningssammanställningen till verksamhetssystemet
för att användas i den beräkning som görs av hushållets inkomster och kostnader. Detta
sker idag genom manuellt ingrepp på sätt att handläggaren kopierar in uppgifterna för
hand. Om handläggaren inte använder Multifråga så presenteras svaret direkt i
verksamhetssystemet och utbetalningarna läggs automatiskt in i beräkningen.
7. Handläggaren fattar sedan ett beslut som läggs in i verksamhetssystemet och som sedan
också kommuniceras till den sökande.
6.2 Verksamhetsprocesser på myndighetssidan
För att den gemensamma delen av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd ska
kunna fungera på ett bra sätt är det viktigt att myndigheterna uppdaterar sina register på ett
riktigt sätt, och att handläggarna vet när de kan förvänta sig att informationen finns
tillgänglig. Detta förutsätter kunskap om hur verksamhetsprocesserna fungerar på
myndigheterna samt när informationen är tillgänglig i registren.
För handläggarna på kommunerna är det t.ex viktigt att veta statusen på ärendena på
myndighetssidan. Detta gäller t.ex information om att en ansökan lämnats in, att ärendet är
under utredning, när de kan förvänta ett beslut. Det är i många fall oklart när registren på
myndighetssidan uppdateras och information finns tillgänglig för handläggarna på
kommunen. Det verkar t.ex som om myndigheterna inte tillgängliggör informationen förrän
det finns ett beslut fattat. Ett annat exempel på detta är att det är otydligt när
utbetalningsinformationen från Försäkringskassan levereras. Det som gör att detta blir
ytterligare förvirrande för handläggarna är att om de ringer till Försäkringskassans
kundtjänst så har dessa handläggare tillgång till system som innehåller mer aktuell
information än den som levereras via LEFI. Det betyder att kundtjänsten på FK kan ge
information som inte ges via LEFI. Detta är svårförståeligt för handläggare.
Ett annat exempel på hur viktigt det är för handläggarna att känna till ärendeprocessen på
myndighetssidan är Skatteverkets ärendehantering. Skatteverket fattar beslut i juni, augusti,
september och november med utgångspunkt från olika grupper av deklaranter samt om de
genomfört sin deklaration på papper eller elektroniskt. Det gör att man kan förvänta sig
utbetalningar av skatteåterbäring vid olika tidpunkter.
Det som också är viktigt är undantagshantering, dvs att handläggarna informeras på ett
riktigt sätt varför information inte finns tillgänglig för en viss person. Handläggaren måste
informeras om detta beror på ett tekniskt problem, eller att informationen helt enkelt inte
finns, samt om användaren ska vidta några åtgärder på grund av detta. Exempelvis kanske
handläggaren behöver ringa myndigheten för att få informationen, om det skulle vara ett
tekniskt problem hos den myndigheten, medan om ingen information verkligen finns så
behöver ingen vidare åtgärd göras.
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6.3 Förvaltningsöverskridande verksamhetsprocesser och automatiserade
myndighetsbeslut
En viktig aspekt för offentliggemensamma digitala resurser är att bidra till digital och
förvaltningsöverskridande processintegration. Med digital processintegration avses att de
digitala resurserna är välintegrerade i verksamhetsprocesserna och att man uppnått en hög
grad av sk digital sömlöshet, dvs informationsutbytet mellan olika digitala resurser sker utan
onödiga manuella handgrepp och mellansteg. Ett viktigt önskemål är också att denna digitala
processintegration inte stannar vid förvaltningsgränsen utan att den digitala sömlösheten
innebär en förvaltningsöverskridande processintegration. Det är angeläget att digitala
resurser bidrar till en god processdesign för både enskilda förvaltningar och för förvaltningar
i samverkan.
I samband med ekonomiskt bistånd finns en hög digital processintegration på den statliga
sidan; frågor från kommuner hanteras helt automatiskt hos de olika myndigheterna och
sammanställs till ett samlat svar genom samverkanskomponenten SSBTEK. På
kommunsidan finns klara brister i digital sömlöshet. Alla socialtjänstsystem kan idag inte
sända fråga eller ta emot svar sömlöst och presentera dem för användare. Det finns bara en
begränsad integration mellan Multifråga och socialtjänstsystem (bl.a pga att vissa
leverantörer inte vill öppna sina system för integration). Digital ansökan om ekonomiskt
bistånd från sökande finns i begränsad omfattning men med en bristfällig integration mot
socialtjänstsystem.
Det finns inte heller något kommunikationsavtal som borde styra den digitala
informationssamverkan som sker. Ett digitalt kommunikationsavtal reglerar t.ex. vilka
verksamhetsregler som måste följas i samband med att informationsleverans från
myndigheterna. Detta gäller t.ex. när man kan förvänta sig att information finns tillgänglig
från myndigheterna. Ett exempel på detta är när man kan förvänta sig att information om
utbetalningar finns tillgänglig från myndigheterna. Det handlar också om vad som ska ske
om det uppstår fel som måste rättas till ur ett verksamhetsmässigt perspektiv på
myndighetssidan. Ett sådant digitalt kommunikationsavtal borde reglera inte bara
kommunens ansvar att ange ett korrekt ärendeid i frågan utan också myndigheternas ansvar
för kvalitet och ansvar i samband med den informationssamverkan som sker. Det finns idag
inget sådant digitalt kommunikationsavtal som behandlar verksamhetsmässiga aspekter utan
bara ett tekniskt supportavtal.

7 Verksamhetsspråk - information
7.1 Verksamhetsspråk inom ekonomiskt bistånd på kommunen
Den informationssamverkan som sker inom ekonomiskt bistånd baseras både på det
kommunregister för ekonomiskt bistånd och på olika myndighetsregister; detta beskrevs i
avsnitt 2.3. Det betyder att informationssamverkan bygger på de formella verksamhetsspråk
som finns implementerade i dessa system. Ett formellt verksamhetsspråk består av begrepp
(med viss terminologi), identifierare som används för att referera till instanser av dessa
begrepp (objekt) samt attribut som används för att beskriva dessa objektinstanser (se
Goldkuhl m fl, 2014 kap 10 för beskrivning av begreppet verksamhetsspråk). Språket består
också av en begreppsstruktur (informationsstruktur) som sätter upp regler för hur olika
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begrepp i verksamhetsspråket kan relateras till varandra. I tabell 2 finns exempel på viktiga
grundläggande begrepp när det gäller kommunens verksamhetsspråk inom ekonomiskt
bistånd.
Begrepp
Klient

Definition
En fysisk person som kontakter socialtjänsten och
uttrycker ett behov av stöd

Ansökan
Ekonomiskt
Bistånd

En uttalad önskan (muntligen eller skriftligen) att
erhålla ekonomiskt bistånd från kommunen samt av
alla underlag och verifikat som sökande och
medsökande klient lämnar in som visar om hushållet
har behov ekonomiskt bistånd.
Utredning och beslut inklusive kommunicering till
klient. Ansökan om ekonomiskt bistånd från en klient
föreligger och kommunen beslutar att påbörja en
utredning; kommunens beslut om utredning utförs av
en utsedd handläggare.
Av två eller flera enskilda ärenden gentemot samma
klient som följer på varandra i tiden. Det föreligger ett
tidigare enskilt ärende och en förnyad (andra) ansökan
om ekonomiskt bistånd från en klient har inkommit
och handläggaren beslutar att påbörja ett nytt enskilt
ärende.
Hushåll är en enhet av klienter med familjeband och
som normalt delar bostad. Ett hushåll kan bestå av
endast en klient eller av flera klienter. Ett antal klienter
bildar hushåll då de delar hushållsgemenskap (utgör
en familjeenhet) och där det föreligger ett delat
försörjningsansvar bland de vuxna
hushållsmedlemmarna.

Enskilt Ärende
Ekonomiskt
Bistånd
Ärende
Ekonomiskt
Bistånd
(sammanhållet
ärende)
Hushåll

Identifierare
Personidentitet; personnr,
samordningsnr används som
identifiering.
Ansökningsidentitet

Ärendeidentitet

Ärendeidentitet

Hushållsidentitet

Tabell 2. Viktiga begrepp i samband med ekonomiskt bistånd
I de verksamhetssystem som studerats har vi konstaterat att det formella verksamhetsspråket
ofta är, utifrån ett verksamhetsperspektiv, otydligt definierat och beskrivet. Detta gäller t.ex
de två grundläggande begreppen ärende och hushåll. Enligt förvaltningslagen så består ett
ärende av en utredning och ett beslut. Denna definition passar in på begreppet enskilt ärende
i begreppslistan (tabell 2). I samband med ekonomiskt bistånd och de verksamhetssystem
som används så är dock en vanlig ärendetyp det sammansatta ärendet. Det uppstår ett
sammansatt ärende om klienten återkommer i närtid och gör en sk förnyad ansökan om
ekonomiskt bistånd. I verksamhetssystemen startas då inte ett nytt ärende utan föregående
månads ärende, dvs det gamla ärendet aktualiseras bara på nytt. Detta är ett praktiskt sätt att
använda sig av ärendebegreppet, men problemet är att det inte finns något uttryckligt lagstöd
som stödjer en sådan användning. Utifrån de bestämmelser som finns i registerförfattningar
(t.ex studiestödsdataförordningen) så krävs att det finns ett aktuellt ärende i socialtjänsten
för att en digital förfrågan ska få skickas. Man skulle kunna hävda att ett ärendebegrepp
(såsom ett sammansatt ärende) utan tydligt avslut med ett definitivt beslut blir tveksamt ur
utlämningssynpunkt. Om den utlämnande myndigheten, i sitt utlämningssystem skulle
kontrollera att ingen återanvändning sker av kommunala ärendeidentiteter så skulle det inte
fungera med sammansatta ärenden.
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Ett annat problem ur samverkanssynpunkt är att flera verksamhetssystem inte har någon
tydlig ärendeidentitet, istället används personnumret för den sk registerledaren1 som
ärendeidentitet. Att använda registerledaren som identitet på ärendet grundar sig på ett
pappersbaserat informationssystem. I ett sådant system är det naturligt att betrakta mappen/
journalen som innehåller all dokumentation i ärendet som det naturliga grundbegreppet i
registerföringen. Det som också har varit bekvämt och praktiskt i ett sådant pappersbaserat
system har varit att använda personnumret på en person i hushållet (vilket ofta var mannen)
som identitet på ärendet. Problemet är bara att pappersmediet i detta fall döljer vissa andra
grundläggande och viktiga begrepp och identiteter i verksamhetsspråket. Om vi istället frigör
verksamhetsspråket från det pappersbundna mediet och undersöker vilka övriga viktiga
begrepp som människor använder i ärendehanteringen så framgår det att man använder
andra begrepp som handlar om ärende, person och hushåll samt individuella förekomster av
sådana begrepp. I vissa socialtjänstsystem har man bara fört över ett papperstänkande rakt
av i det digitaliserade systemet vilket får som konsekvenser olika begreppsliga problem (oklar
hantering av ärenden, hushåll, hushållmedlemmar).
Otydligheten i verksamhetsspråket framkom som ett problem i samband med anslutning av
Multifråga till system-till-system tjänsten Kommunfråga på CSN. Den jurist som ansvarade
för den verksamhetsmässiga certifieringen av Multifråga vägrade till en början att ge tillstånd
till frågor som använde sig av registerledarens identitet som ärendeidentitet. Hen hävdade
att detta inte var en tillräckligt säker identifiering av ett aktuellt ärende (se avsnitt 4.3), vilket
naturligtvis var ett rimligt argument.
7.2 Verksamhetsspråk på myndighetssidan
När det gäller myndighetssidan så finns det där vissa oklarheter när det gäller tillämpning
och beskrivning av aktuella verksamhetsspråk. De statliga myndigheterna (som t.ex
Försäkringskassan) levererar information digitalt i XML-format till de kommuner baserat på
digitalt ställda frågor. Se följande exempel som visar på det format som levereras till
kommunerna från Försäkringskassans system-till-system tjänst LEFI via SSBTEK. Exemplet
visar förmånen Sjuk- och aktivitetsersättning som bara är en av 25 informationsslag som
Försäkringskassan levererar.

1

Med detta avses den medlem av hushållet som man inom socialförvaltningen har valt att använda som primär
identifierare för hushållet.
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Figur 6: XML-Fil för sjuk-och aktivitetsersättning som levereras av SSBTEK
På kommunsidan tas den levererade XML-filen emot och denna information måste
översättas av ett program samt presenteras för användaren (handläggaren i kommunens
socialtjänst). Denna digitala hantering kan göras av den särskilt utvecklade applikationen
Multifråga. Detta ställer alltså krav på att t.ex LEFI 1 och Multifråga ska kunna kommunicera
digitalt med varandra. Multifråga har designats för mottagning och presentation av sådan
information från LEFI se figuren nedan som visar hur innehållet i XML-filen presenteras för
användaren.

1

Efter införande av SSBTEK så sker inte kommunikationen direkt med LEFI, utan den sker indirekt via SSBTEK.
Detta förändrar dock inte det principiella i att Multifråga måste vara anpassat till att kunna ta emot digital
information från LEFI.
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Figur 7: Användargränssnitt för sjuk-och aktivitetsersättning
som bygger på den XML-fil som beskrivs i figur 6.
Denna översättning från XML-fil till en begriplig presentation för användaren har varit
utmanande och besvärlig beroende på designunderlaget från Försäkringskassan. Detta
underlag har bestått av exempel på XML-filer (se figur 6), XML-scheman samt en Systemoch begreppskatalog (Försäkringskassan, 2012). Denna begreppskatalog innehåller en
mängd termförteckningar som beskriver informationen för varje förmån.
På sid 50 i System- och begreppskatalogen återfinns termförteckning över Sjuk- och
Aktivitetsersättning. Där återfinns följande text som beskriver sambandet mellan tre viktiga
strukturtermer ”Ärende”, ”Beslut” och ”Period” samt deras strukturella förhållande.
”Endast ett beslut finns för varje ärende men flera ärenden kan finnas under en längre
period. Ett beslut kan innehålla retroaktiva perioder och/eller en period med uppgifter som
gäller framåt i tiden (tillsvidare) i förhållande till beslutsdatum. Endast hela beslut
returneras, dvs man kan ibland få perioder som ligger före frågans fromtid, eller perioder
som ligger efter frågans tomtid. Endast beslutade ärenden inkl beräkningsunderlag kan
hämtas m h a förmånstjänsten.”
Vi infogar tre exempel på tolkningsproblem med detta citat för att visa på den komplexitet
och svårgenomtränglighet som finns, när det gäller Sjuk- och aktivitetsersättning.
1) Det första tolkningsproblemet handlar om det strukturella sambandet mellan ”Ärende”
och ”Beslut”.
Ovanstående text är i sig utmanande, men det som inte gör det lättare är att förstå vad som
avses är att den strukturbeskrivningen som finns i motsvarande XML-schema är motstridig.
Det XML-schema finns som stöd för att tolka XML-filen anger nämligen att ett ärende kan
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innehålla flera beslut, vilket också illustreras i XML-filen (se figur 6). Detta strider dock mot
texten som finns i system- och begreppskatalogen där står det bara att det kan finnas ett
beslut per ärende. För systemutvecklaren är detta ett problem för att hen måste bestämma
sig för om hen ska skriva programmet som översätter från XML-fil till
presentationsgränssnittet med utgångspunkt från, (a) att ett beslut bara innehåller ett
ärende, eller om (b) ett ärende kan innehålla flera beslut. Om man studerar
användargränssnittet kan man se att utvecklaren har valt den tolkning som finns i XMLschemat d.v.s. att det kan förekomma flera beslut för varje ärende. Om utvecklaren valt den
beskrivning som finns i system- och begreppskatalogen skulle användaren få felaktig
information, och informationen skulle inte kunna tolkas på ett riktigt sätt i
användargränssnittet.
2) Det andra tolkningsproblemet handlar om begreppet ”Period”.
Om man studerar citatet från system- och begreppskatalogen ovan så står det att ”Endast ett
beslut finns för varje ärende men flera ärenden kan finnas under en längre period.”
”Period” är därmed en viktig strukturterm. Med en strukturterm menas att det innefattar
andra termer och är överordnat dessa. Det står att flera ärenden kan finnas under en
period, vilket gör att det verkar som att ”Period” är överordnat termen ”Ärende”. Problemet
är dock att ”Period” finns som term i system- och begreppskatalogen men inte med någon
tillhörande förklaring. Det vill säga det finns ingen begreppsförklaring för denna viktiga
strukturterm. Med utgångspunkt från termförteckningen verkar ”Period” dessutom vara
underordnat termen ärende och verkar dessutom bestå av följande struktur av termer
(Periodtyp, Beslut fr.o.m., Beslut t.o.m., Bruttobelopp, Samordnat Belopp och Andel). Efter
mycket funderande så har utvecklaren kommit fram till slutsatsen att dessa termer, och
tillsammans med termerna ”Delförmån” och ”Förmån” utgör en beskrivning av ”Beslutad
förmån”. Det är också så som informationen presenteras för användaren (se Figur 7).
”Period” betyder alltså egentligen ”Beslutad Förmån” ett begrepp som inte existerar i Systemoch begreppskatalogen. Det som också gör att ”Period” är en mycket tvetydig term är att det
också finns en term som benämns ”<EXA:period>” i XML-filen (se figur 6). De element som
ingår där ”<EXA:fran>” och ”<EXA:till>” motsvaras dock bättre av det som kallas för
”Beslut from” och ”Beslut tom” i termkatalogen och som också presenteras på detta sätt i
användargränssnittet (se figur 7).
3) Det tredje exemplet handlar om problem med tolkningen av termerna ”Beslutsdatum” och
”Ankomstdatum”.
I citatet ovan står det att ”Ett beslut kan innehålla retroaktiva perioder och/eller en period
med uppgifter som gäller framåt i tiden (tillsvidare) i förhållande till beslutsdatum”.
Problemet i detta fall är att termen ”Beslutsdatum” inte förklaras i termkatalogen.
”Beslutsdatum” dvs datum då beslutet fattades kan inte vara detsamma som termen ”Beslut
fr.o.m.” i termkatalogen. Denna term måste betyda det fr.o.m. datum som förmånen gäller
(se användargränssnittet figur 7). Det finns dock en term som benämns ”Ankomstdatum” (se
användargränssnittet) som förklaras på följande sätt i termförteckningen: ”Visar datum då
ansökan om SA inkom till Försäkringskassan. Ankomstdatum ändras när det blir ett nytt
ärende. Nya ärenden skapas vid förlängning, årsomräkning, indragning och vilande SA. Vid
dessa tillfällen skapas ett nytt ärende och ankomstdatum blir då när det nya ärendet skapas”.
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Det betyder att fältet ”Ankomstdatum” ibland verkligen betyder ankomstdatum som i
exemplet i användargränssnittet i figur 7 men om det skapas ett nytt ärende baserar på ett
gammalt ärende så betyder ”Ankomstdatum” istället ”Ärendedatum”, vilket är mycket
tvetydigt. Det betyder också att ”Beslutsdatum” som tydligen är en viktig term för att förstå
vilka svar som man får från Försäkringskassan inte förmedlas i svaret.
Ovanstående problem utgör bara några exempel på där det har här krävts många utredningar
av Multifrågas systemutvecklare för att klara ut oklarheter och motstridigheter kring ett
informationsslag i den information som kommuniceras. Det stora problemet är att det inte
finns någon vägledning för utvecklaren hur översättningen ska göras mellan XML-filen och
det önskade presentationsgränssnittet. Utvecklaren får på egen hand reda ut förhållandet
mellan XML-fil, XML-schema samt System- och begreppskatalog med tillhörande
termförteckning. Det som gör detta utredningsarbete tidsödande och extra svårt är att till
skillnad mot inomorganisatorisk utveckling så har utvecklaren begränsade möjligheter att
fråga andra utvecklare och användare hur denna översättning skall göras. Utvecklaren kan
inte fråga utvecklare och användare i det här fallet på Försäkringskassan som känner till hur
denna översättning borde göras. Det är mycket svårt att få tag på personer i en annan
organisation (FK) som har sådant detaljkunnande. Utvecklaren kan inte heller fråga
handläggarna på kommunen för de vet inget om hur Försäkringskassan har implementerat
verksamhetsspråket i sina system och hur informationen i XML-filerna skall tolkas.
Internt inom ett avgränsat informationssystem som används inom en avdelning klarar man
sig många gånger rätt bra med ett dåligt implementerat verksamhetsspråk samt bristfällig
dokumentation. Skälet till detta är att systemutvecklare och användare känner till bristerna i
det avgränsade systemet och har en implicit kunskap om informationen. Detta är dock inte
tillfredsställande om informationen skall vidareföras till andra system, andra delar i
organisationen, och detta problem blir speciellt besvärligt om informationen skall
tillhandahållas utanför organisationen dvs till medborgare eller användare av informationen i
andra organisationer. Dessa system är helt enkelt inte utvecklade och dokumenterade på ett
sådant sätt så att de enkelt kan användas utanför den verksamhetskontext som de är avsedda
för. Detta är inte bara ett problem för slutanvändarna av informationen i andra
organisationer utan även de utvecklare som skall utveckla presentationsgränssnitten för
slutanvändarna. Det behövs därför en betydligt bättre dokumentation och spårbarhet av den
information som förmedlas från myndigheternas register. Detta är viktigt ur både
effektivitetssynpunkt och kvalitetssynpunkt så att informationen inte misstolkas av både
utvecklare och slutanvändare.
7.3 Verksamhetsinformation och handläggarnas informationsbehov
Ett väsentligt problem avseende informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd är att
handläggarna inte får all den information som de behöver. Det beror på tre orsaker.
(1) Myndigheterna klarar inte av att leverera den information som beskrivs i lagstiftningen.
Ett exempel på det är att handläggarna har rätt att få information om att en ansökan lämnats
in vilket gäller alla förmåner som har ett ansökningsförfarande. Försäkringskassan levererar
inte den informationen i tid eller inte alls se avsnitt 6.2.
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(2) På grund av en strikt tolkning av lagen lämnas inte information ut. Det finns olika
tolkningsalternativ. Men ofta väljer myndigheten en sträng tolkning så att information inte
lämnas ut alls eller först efter långa diskussioner, se exemplet med utbetalningsinformation
(se avsnitt 4.2).
(3) Lagstiftaren har missat viktiga informationsbehov eller det anses strida mot den
personliga integriteten (se avsnitt 4.2).

8 Presentation och interaktion
System-till-system tjänsterna (t.ex SSBTEK) levererar XML-filer som bara kan tolkas av
andra program. Det behövs därför programvara som översätter dessa digitala svar till ett
presentationsgränssnitt för användaren. Det finns två olika typer av presentationsgränssnitt.
Ett presentationsgränssnitt som separeras från verksamhetssystemen som i Multifråga (se
PGM i figur 1). Ett presentationsgränssnitt som utgör en del av verksamhetssystemet (se PGL
i figur 1).
8.1 Krav på Presentationsgränssnitt
Följande krav bör ställas på ett presentationsgränssnitt för digital samverkan inom
ekonomiskt bistånd.
Krav på frågegränssnittet
Följande uppgifter ska kunna fyllas i: Ärendeidentitet, frågeperiod, möjlighet att fylla i minst
10 personidentiteter och sedan välja vilka myndigheter frågan ska ställas till. Det är viktigt
för användbarheten att användaren kan fylla i personerna för hela hushållet och sedan skicka
iväg frågan och inte behöver fylla i personidentiteterna en och en innan frågan skickas.
Presentationsgränssnittet bör också vara nära integrerat med verksamhetssystemet för
ekonomiskt bistånd så att ärendeidentitet, samtliga personidentiteter och hushållsidentiteten
kan hämtas automatiskt från ett sådant ärendehanteringssystem.
Det är också viktigt handläggaren i gränssnittet blir explicit informerad om de rättsliga krav
som gäller för att en fråga ska kunna ställas.
Det ska också finnas funktionalitet för loggning av frågor och att göra stickprov på ställda
frågor mot myndigheterna.
Krav på svarsgränssnittet
Genom att mycket information från flera olika myndigheter skall sammanföras i ett
gemensamt svar så utgör strukturen på informationen i presentationsgränssnittet en särskild
utmaning. Det är viktigt att:
1. Användaren tydligt kan se vilka svar som kommer från olika myndigheter
2. Information om ett hushåll på minst 10 personer kan presenteras på ett överskådligt sätt.
3. Presentationen av informationen sker på ett översiktligt och begripligt sätt trots att
strukturen på informationen inte är enhetlig mellan olika myndigheter.
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4. Kunna få detaljerad information.
5. Undantagshantering är tydlig och informativ.
6. Gränssnittet är utbyggbart så att nya myndigheter och informationskällor kan införas på
ett smidigt sätt utan att gränssnittet blir oöverblickbart
7. Utbetalningsinformation för hushållet skall kunna överföras till beräkningen av
hushållets inkomster och kostnader som utförs i verksamhetssystemet.

8.2 Presentationsgränssnitt som separeras från verksamhetssystemen
Multifråga utgör ett exempel på ett presentationsgränssnitt som är separerat från
verksamhetssystemet. Frågegränssnittet i Multifråga ser ut på följande sätt (figur 8).

Figur 8: Frågegränssnittet i Multifråga
Handläggaren måste först ha startat ett ärende i verksamhetssystemet. Sedan startar
handläggaren Multifråga och ärendeidentitet, hushållsidentitet och personerna i hushållet
förs över till Multifråga. Frågeperioden sätts standardmässigt till 1 månad framåt i tiden och
2 månader bakåt i tiden från och med dagens datum, men användaren kan ändra detta
genom att själv fylla i en period.
När användaren skickat frågan visas svarsgränssnittet som ser ut på följande sätt (figur 9):
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Figur 9: Svarsgränssnittet i Multifråga
Användaren kan börja presentera informationen så fort som ett av trafikljusen visar grönt.
Användaren väljer sedan genom att trycka på knapparna med personidentiteter längst upp
vilken person som den vill visa informationen för. När användaren valt person indikeras
vilken information som finns för personen genom att val i vänstermenyn blir fetmarkerade.
Om användaren väljer ett sådan fetmarkerat menyval så erhålls detaljerad information.
Handläggaren startar oftast med att titta på utbetalningarna.

Figur 10: Utbetalningar detaljer visas i Multifråga
Handläggaren kan också presentera detaljerad information om ett eller flera ärenden. I
exemplet nedan (figur 11) visas detaljerad information om ett sjukpenningsärende.
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Figur 11: Presentation av ett Sjukpenningsärende i Multifråga
En viktig aspekt när det gäller användargränssnittet är att korrekt informera användaren om
olika undantag i samband med svaren. Detta kan t.ex gälla att information saknas eller att det
uppstått något tekniskt fel i samband med att svaren levererades. I gränssnitten blir
användaren informerad om detta när användaren väljer ett alternativ i vänstermenyn som
inte är fetmarkerat. I nedanstående exempel (figur 12) saknas information om
Närståendepenning från Försäkringskassan.

Figur 12: Exempel på undantagshantering i Multifråga. Information saknas för personen.
En missuppfattning som funnits när det gäller ekonomiskt bistånd, är att handläggarna bara
är intresserad av utbetalningarna. Detta är en feluppfattning, handläggarna behöver
information om ärendenas status och deras giltighet.

9 Digitalt landskap
Det digitala landskapet i samband med Ekonomiskt bistånd utgörs bl.a av ett antal viktiga
register samt de verksamhetssystem som används för att skapa information i dessa register.
Det viktigaste registret i detta digitala landskap är ”Registret för Ekonomiskt bistånd” som
finns på varje kommun. Det betyder att om man vill skapa en effektiv samverkan mellan
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statliga myndigheter och kommuner så måste man se till att det verksamhetssystem (dvs
kommunala socialtjänstsystem) som används för att kontrollera detta viktiga register
kännetecknas av öppenhet mot andra digitala komponenter. Nedan (i figur 13) beskrivs ett
mer utvecklat digitalt landskap jämfört med det som beskrivs i avsnitt 2.3.

Figur 13: Ett utvecklat digitalt landskap i samband med ekonomiskt bistånd
Verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd måste kunna samverka med övriga digitala
komponenter på följande sätt:
• Internt på kommunen måste verksamhetssystemet kunna samverka med andra system
som används inom socialtjänsten men även andra verksamheter på kommunen.
• Verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd måste kunna samverka med en digital
komponent av typ Multifråga. Det som är viktigt att användaren kan starta en sådan
digital komponent från verksamhetssystemet och samtidigt kunna föra över viktiga
identiteter för ärende, hushåll samt alla personer som ingår i hushållet. Det måste också
vara möjligt att föra över en utbetalningssammanställning för hushållet till
verksamhetssystemet.
• Verksamhetssystemet måste också kunna samverka med en digital komponent av typ
SSBTEK genom att kunna föra över en fråga som innehåller organisationsnummer,
ärendeidentitet, personidentitet och period.
• Verksamhetssystemet måste också kunna samverka med en digital komponent som eansökan. Verksamhetssystemet måste kunna ta emot en e-ansökan med utgångspunkt
från en standardiserad semantisk beskrivning. Verksamhetssystemet bör också kunna
samverka med e-ansökan genom att kunna leverera information om ett hushåll och
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•

ärendeidentitet i samband med en förnyad ansökan, men även frågor som berör
komplettering av e-ansökan.
Verksamhetssystemet måste också kunna samverka med Socialstyrelsens nationella
system för ekonomiskt bistånd som sköts av SCB. Statistiken grundar sig på
individuppgifter från landets samtliga kommuner. Den visar antalet biståndsmottagare
och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånduppdelat efter olika
bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun.

Multifråga är ett exempel på en ny typ av digital komponent. Den är speciellt framtagen för
att kunna hantera digital samverkan mellan olika register inom ekonomiskt bistånd.
Multifråga måste kunna samverka med övriga digitala komponenter på följande sätt:
• Multifråga måste kunna samverka med verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd.
Detta har redan beskrivits ovan.
• Det finns också önskemål om att använda Multifråga i samverkan med andra
verksamhetssystem och verksamheter inom kommunen. Detta är fullt möjligt ur teknisk
och verksamhetsmässig synpunkt men förhindras av lagstiftningen som inte medger att
den enskilde kan hämta uppgifter om sig själv via direktåtkomst.
• Multifråga måste kunna användas för att samverka med system-till-system tjänster som
tillhandahålls av andra myndigheter eller kommersiella aktörer än de som för tillfället är
anslutna till Multifråga. Det vill säga att tjänsten måste vara utbyggbar.
E-ansökan är en e-tjänst som används av sökande eller medsökande för att elektroniskt
lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Denna e-tjänst måste kunna samverka med
övriga digitala komponenter på följande sätt. Observera att e-tjänsten inte behöver vara
kopplad till kommunen eller ett befintligt ärende. En digital ansökan skulle kunna lämnas in
utan att det finns ett aktualiserat ärende.
•
•

E-ansökan måste kunna samverka med verksamhetssystemet; detta är redan beskrivet
ovan
E-ansökan skulle också kunna användas för att samverka med SSBTEK för att direkt
hämta information om utbetalningar, ungefär som skattedeklarationen fungerar idag; det
finns inga tekniska hinder för det utan enbart juridiska.

10 Sammanställning av intressenter och roller
Analysen i kapitel 9 visar ett nytt digitalt landskap håller på att växa för samverkan inom
ekonomiskt bistånd. Ett digitalt landskap som är avgörande för att skapa en effektiv
samverkan inom denna mycket viktiga sektor av samhället. Genom att något nytt håller på
att ta form så råder det oklarhet vilka intressenter som finns, samt vilka roller som dessa ska
ha i detta framväxande landskap. Det handlar om vem som ska styra, äga och finansiera
utvecklingen av detta digitala landskap. Grundproblemet i samband med denna samverkan
är också att traditionella styrformer för myndighetsutövning inte riktigt passar in i detta
framväxande landskap.
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10.1 Kommunerna
Varje kommun äger registret för ekonomiskt bistånd som utgör den grundläggande resursen
för den samverkan som sker inom ekonomiskt bistånd. Trots detta har den enskilda
kommunen det svagaste inflytandet över hela denna informationssamverkan. Det finns flera
skäl till detta:
(1) Det är systemleverantörerna som i hög grad bestämmer om det ska vara möjligt att
samverka med registret via leverantörernas verksamhetssystem. Detta innebär att det är
svårt för kommunen att låta någon annan än leverantörerna för verksamhetssystemet att
utveckla samverkande digitala resurser. Detta motverkar ett gemensamt kravställande och
upphandling där flera kommuner går tillsammans och upphandlar gemensamma digitala
komponenter som t.ex. Multifråga och e-ansökan. Detta innebär i sin tur att kommunerna får
vänta onödigt lång tid på den här typen av digitala resurser och att de får betala onödigt dyrt
för dessa.
(2) Ett annat viktigt skäl är att det är de statliga myndigheterna som äger informationen i de
statliga registren. Men kommunerna har inga maktmedel att ta till om myndigheterna väljer
att inte ge tillgång till uppgifterna, trots att det finns lagstöd för detta.
(3) Ett tredje skäl är att kommunerna har begränsad kunskap, tid och resurser till driva den
här typen av frågor. Kunskapen om nya typer av digitala resurser som t.ex. e-ansökan och
Multifråga är begränsad. Det saknas också tid och pengar för att på ett kraftfullt sätt driva
kravställning och upphandling av de digitala komponenter som behövs för en effektiv
informationssamverkan.
10.2 Sambruk
För att komma tillrätta med de problem som beskrevs ovan har kommunerna etablerat
föreningen Sambruk. Detta är en frivillig förening som består av ca 100 kommuner. Det
Sambruk vill åstadkomma är: Delade kostnader för utvecklingsprojekt, erfarenhetsutbyte och
gemensam verksamhetsutveckling som resulterar i effektivisering; ökad kompetens som ska
stärka beställarrollen; skapa gemensamma e-tjänster som många kommuner kan utnyttja
oberoende av befintlig teknikplattform. Sambruk har i samband med ekonomiskt bistånd
arbetat just med dessa saker och utvecklat en e-tjänst (e-ansökan) och ett gemensamt
presentationsgränssnitt (Multifråga). Trots detta har Sambruk haft svårt att sprida dessa
digitala komponenter. Orsaken till detta är att Sambruk inte ses som en legitim representant
för samtliga kommuner i Sverige, Sambruk har i detta sammanhang ofta betraktats som en
vanlig leverantör. En annan orsak har varit att man haft begränsade möjligheter till
marknadsföring. En intervjuundersökning med ca 20 kommuner visar också att den
långsamma spridningen beror på det som beskrevs i avsnitt 10.1.
10.3 Sveriges Kommuner och Landsting
På uppdrag av E-delegationen och i samverkan med Centrala studiestödsnämnden (CSN) och
Försäkringskassan (FK) bedrivs projektet Effektiv Informationsförsörjning (EIF). Resultatet
av projektarbetet är system-till-system tjänsten SSBTEK som lanserades den 18 maj 2014.
Under våren 2015 har det fastställts att SKL ska vara förvaltningsansvarig ägare av SSBTEK
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10.4 Statliga myndigheter
De statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen, , Centrala StudiestödsNämnden,
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt arbetslöshetskassorna har
ett starkt inflytande för möjligheten att utveckla den digitala samverkan genom att de äger
den information som kommunerna behöver för sin ärendehantering. Myndigheterna får en
roll som tjänsteleverantörer av en digital informationstjänst. Problemet är dock att
myndigheternas egenintresse att bidra med detta till kommunerna är lågt. Det är bara FK och
CSN som har haft något att själva att tjäna på denna informationssamverkan. För vissa
myndigheter innebär detta bara oväntade kostnader som ska täckas av befintliga och
ansträngda budgetar för IT-utveckling. Det finns t. ex myndigheter som sagt att de inte vill
samarbeta med kommunerna för att genomföra detta, vilket inte gagnar utvecklingen av
digital samverkan inom området.
10.5 Leverantörerna av verksamhetssystem
Leverantörerna av verksamhetssystem (socialtjänstsystem) är de som tillsammans med de
statliga myndigheterna har det starkaste inflytande på utvecklingen av den digitala
samverkan som sker inom ekonomiskt bistånd. Detta starka inflytande har de genom att de
kan styra vilka digitala komponenter som de tillåter att samverka med verksamhetssystemet.
Leverantörerna hävdar att deras grundläggande affärsidé är att tillhandahålla ett effektivt
verksamhetssystem. Men de har också ett egenintresse av att tillhandahålla
presentationsgränssnitt för myndighetsinformationen (dvs motsvarande funktionalitet som
Multifråga bistår med) samt e-tjänst för e-ansökan. Leverantörerna av verksamhetssystem
har dock inte visat några tydliga ambitioner att driva på utvecklingen av dessa digitala
resurser, åtminstone inte den samverkan som sker gentemot de statliga myndigheterna.
Under hela perioden från och med december 2008, har leverantörerna spelat en mycket
passiv roll. De har väntat på att andra aktörer t.ex. Sambruk och EIF-projektet och de statliga
myndigheterna skall ta fram användarkrav och system-till-system tjänster för att sedan bara
ansluta sig.
10.6 Leverantörerna av kommersiella tjänster
Detta är leverantörer som tillhandahåller tjänster som förmedlar information från olika
statliga myndighetsregister och andra pålitliga informationskällor. Detta är ofta tjänster som
kommunerna betalar för men som de lika väl skulle kunna få via en gemensam tjänst typ
Multifråga. Men givet att viss information inte finns att få på annat sätt än via kommersiella
informationstjänster så vore det till stor nytta att ta fram svar därifrån samtidigt som
myndighetsfrågor ställs. Idag används nämligen ofta helt separata informationsportaler för
de kommersiella tjänsterna där handläggaren måste logga in separat och mata in
personnummer, man behöver hålla ordning på behöriga användare, sätta upp
debiteringsregler och attestordning mm. Genom att utnyttja att hushållspersonnumren redan
finns i Multifråga då myndighetsfrågorna ställs så har integrationer utvecklats för att
parallellt kunna anropa några kommersiella system-till-system-tjänster som finns, och kunna
presentera en överblickbar hushållsbild.
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10.7 Klienter och medborgare
Enligt regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (Regeringskansliet,
2012) skall fler förvaltningsgemensamma digitala tjänster bidra till att förenkla vardagen för
privatpersoner och företag. De ska utformas efter användarnas behov, vara enkla och säkra
att använda, och vara lätta för medborgare att hitta. Medborgaren i allmänhet och klienten i
synnerhet har dock för litet inflytande när det gäller den digitala samverkan som sker inom
ekonomiskt bistånd.
Socialstyrelsen har ett starkt inflytande när det gäller normer och principer inom ekonomiskt
bistånd. De är också ansvariga för det nationella registret för ekonomiskt bistånd
tillsammans med SCB. Trots detta har Socialstyrelsen inte visat något intresse för etjänsteutvecklingen inom området.

11 Sammanfattande analys
Vi sammanfattar här de viktigaste slutsatserna från ovanstående genomgång av de digitala
resurserna för ekonomiskt bistånd. Detta redovisas i tabell 3 nedan. Baserat på vår
undersökningsguide (Goldkuhl mfl, 2014a) och analys av ekonomiskt bistånd har vi
identifierat ett antal viktiga egenskapstyper. För varje egenskapstyp beskriver vi aktuella
karaktäristika. Detta görs med fokus på digital samverkan, dvs olika aktörers medverkan i
samstyrning och samanvändning av de digitala resurserna.
Egenskapstyp

Ekonomiskt bistånd

Karaktär på digital
resurs

Informationsutbyte mellan förvaltningar

Ägare

Sveriges kommuner (register för ekonomiskt bistånd)
Leverantörer av verksamhetssystem (äger viktigt systemgränssnitt för samverkan)
Statliga myndigheter (äger register och system-till-system tjänster)
SKL (äger system-till-system tjänsten SSBTEK)
Sambruk (äger Multifråga)

Grundläggande mål

Främja en mer effektiv och rättssäker ärendehantering i samband med ekonomiskt
bistånd
Snabb, enkel och fullständig infotillgång i konflikt med långtgående skyddskrav.
Skyddskrav satta i förgrund. Omständligt att ordna enkel infotillgång.
Vissa statliga myndigheter prioriterar egen ekonomi framför lagstiftad info-leverans.

Värdeprioritering

Kodifiering av värden i
regelverk

Krav på kommunernas handläggning av ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen,
förvaltningslagen m.fl författningar.
Skyddskrav explicitgjorda i flera kompletterande författningar. Nytillkomna
författningar som reglerar informationsförsörjning.

Rättsliga konflikter och
oklarheter

Avvägning mellan skydd och tillgänglighet oklar. Starkt fragmenterad lagstiftning om
infoöverföring som skapar osäkerhet vid tillämpning.
Stor begreppslig oklarhet om överföringssätt (direktåtkomst vs utlämnande på
automatiskt medium). Osäkerheter om tolkning av författningsstadgade
informationsbehov.
Oklart om författningsstadgad infoöverföring även kan göras till medborgare
(sökande).

Rättslig reglering av
roller och relationer

De statliga myndigheterna är skyldiga att lämna ut information enligt förordning
2008:975.
Socialnämnden på kommunen har rätt att ta del av informationen enligt förordning
2008:975.

Tabell 3a: Sammanfattande analys
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Egenskapstyp

Ekonomiskt bistånd

Rättslig påverkan på ITdesign

Lagstiftningen i form av förordning 2008:975. Registerlagar och PUL har den
avgörande rollen för IT-designen.

Andra förvaltningars
relationer till digital
resurs

Inom kommunen så finns andra verksamhetsområden som skulle ha nytta av att ta
del av informationen.
Kommunen har behov av registerinformation även från andra myndigheter som inte
omfattas av förordning 2008:975. Det vill säga man skulle vilja ansluta Multifråga till
andra myndigheters system-till-system tjänster.

Prioriterad
tjänsterepertoar i digital
resurs

Information hämtas från de statliga myndigheterna.
Ingen möjlighet att skicka information från kommuner till statliga myndigheter.

Tjänsteintegration inom
den digitala resursen

När det gäller presentationsgränssnitten Multifråga eller de som finns i
verksamhetssystemen så finns ett starkt behov av att kunna presentera den stora
mängden informationen på ett pedagogiskt sätt.
Användarna bedömer Multifråga som ett bra gränssnitt när det gäller att kunna
presentera informationen.

Användarstöd för
digitala tjänster

Användarsupporten när det gäller informationsinnehåll gentemot de statliga
myndigheterna är inte tillräcklig

Processuell och teknisk
integration mot andra
aktörer och IT-miljöer

Problem med integration mellan olika digitala resurser. Detta gäller speciellt
verksamhetssystemen genom att leverantörer inte tillåter integration och/eller att det
saknas tydliga samverkanskrav.

Konkurrerande och
överlappande digitala
resurser

Det finns andra kommersiella system-till-system tjänster som levererar samma
information. Leverantörerna hindrar användning av andra digitala komponenter än
de som de själva har utvecklat

Semantisk samordning

Svag semantisk samordning genom informationen inte är tillräckligt bra strukturerad
beskriven och dokumenterad

Informationstruktur

Definition, identifikation och struktur av viktiga begrepp är otydlig

Kvalitetssäkring av
informationsinnehåll

Påpekande av kvalitetsbrister i myndighetsinformationen åtgärdas inte

Informationsnavigering

Informationsnavigering underlättas om man bygger en separat
samverkanskomponent. Svårt att hantera all information i verksamhetssystemet.

Tabell 3b: Sammanfattande analys

12 Avslutande reflektioner kring samstyrning och samanvändning
12.1 Nya digitala komponenter för samverkan mellan myndigheter
Ett nytt intressant digitalt landskap som stödjer digital samverkan inom ekonomiskt bistånd
håller på att växa fram runt de grundläggande registren inom socialförsäkringsområdet. I
samband med detta kan vi se uppkomsten av en rad intressanta nya digitala komponenter
som stöder denna verksamhetsprocess och som använder sig av Internet.
Detta gäller:
1) System-till-system tjänster på myndighetssidan
2) System-till-system tjänster i verksamhetssystemen
3) Samverkanstjänster
4) e-tjänster
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Det har etablerats vissa system-till-system tjänsterna på myndighetssidan. Detta är LEFI
(FK, PM), Kommunfråga (CSN), Elsie (SV), Afli (AF) och Unemployment BenefitPayment
Service (SO).
Det har också etablerats system-till-system tjänster i verksamhetssystemen. Detta gör att
man i verksamhetssystem med hjälp av direktåtkomst kan hämta XML-svar från
myndigheterna.
Med samverkanstjänster avses tjänster som är specifikt framtagna för att klara av samverkan
mellan flera kommuner och myndigheter. Denna typ av programvara är av speciellt intresse
därför att det är den här typen av tjänster som kommer att utgöra nyckelkomponenter i en
modern digitaliserad myndighetssamverkan. Exempel på sådana tjänster är SSBTEK och
Multifråga. Det är dock viktigt att förstå både likheterna och skillnaderna mellan dessa båda
tjänster.
SSBTEK är teknisk samverkanstjänst, som tar emot en fråga i XML-format och som i sin tur
frågar de underliggande system-till-system tjänsterna, sammanställer dessa svar (genom så
kallad teknisk bearbetning) och i sin tur lämnar ett sammanställt svar till den frågande
system-till-system tjänsten. Det betyder att SSBTEK är till sin funktion lik den tekniska delen
av Multifråga. Men det finns en mycket viktig skillnad. Multifrågans tekniska del (STSM) är
asynkront utformad så att det kan leverera XML-svaren eftersom de anländer, och behöver
inte synkront invänta svar från samtliga underliggande tjänster vilket SSBTEK behöver.
Bägge typer av principiell teknisk uppbyggnad asynkron/synkron är av intresse, och olika
behov kan innebära att den ena eller andra principen är att föredra.
Multifråga är en samverkanstjänst på verksamhetsnivå och utgörs av presentationsgränssnittet i Multifråga (PGM) och den tekniska delen (STSM). Presentationsgränssnittet är
speciellt framtaget för att användaren ska kunna få information från flera olika
informationskällor presenterad och sammanställd. Med hjälp av användargränssnittet kan
användaren också formulera frågor som gäller för ett hushåll. Det finns också kommersiella
tjänster som är av liknande slag som Multifråga t.ex. Infotorg och Populus som på
verksamhetsnivå sammanställer information från olika myndighetsregister och andra källor.
Det finns flera initiativ just nu när det gäller utveckling av e-ansökan: Norrköpings kommun
och Sambruk utgör exempel på detta.
Det som är spännande med dessa digitala resurser är att de kan kombineras och
vidareutvecklas på olika sätt för att skapa nya typer av samverkan inom området ekonomiskt
bistånd.
Ett exempel på detta är t.ex. att den tekniska delen av Multifråga (STSM) skulle kunna
anropas av e-ansökan utan att denna del finns installerad på kommunen. Man skulle därmed
kunna skapa en e-tjänst där klienten som söker ekonomiskt bistånd redan från början har
riktiga uppgifter vilket skulle öka servicen till klienten och minska misstag och
arbetsbelastning för handläggarna.
Ett annat exempel är att man skulle kunna skapa en e-tjänst där medborgaren på ett enkelt
sätt skulle kunna ta reda på vilken myndighetsrelation som hen har inom området
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ekonomiskt bistånd, dvs vilka olika typer av ekonomiska förmåner som existerar. En sådan
tjänst skulle naturligtvis kunna byggas ut till att omfatta alla register inom det statliga
området som medborgaren har rätt att ta del av.
Ytterligare ett exempel är att Multifråga skulle kunna byggas ut med att presentera
information från ytterligare register som är av intresse.
Man skulle också kunna skapa nya system-till-system tjänster kopplade till verksamhetssystemen. Det finns ett starkt behov av att direkt kunna skicka in en e-ansökan till
verksamhetssystemet med bifogade verifikat. Ett annat exempel är det behov som finns av att
skicka elektroniska rekvisitioner från verksamhetssystemet till Försäkringskassan för att se
till att retroaktiva betalningar inte felaktigt betalas ut till klienten utan till kommunen. Det
betyder att det finns ett behov att åstadkomma ett informationsflöde i den andra riktningen
också, dvs från kommunerna till myndigheterna.
12.2 Samverkansvillkor
En grundläggande förutsättning för att kunna åstadkomma en utveckling den digitala
samverkan inom ekonomiskt bistånd som beskrivits ovan är att kunna formulera digitala
samverkanskrav. Dessa samverkanskrav måste formuleras i termer av standardiserade
informationsgränssnitt, interaktionskrav, aktualitetskrav på information, operativ styrning
och juridiska villkor. Ett stort problem inom området ekonomiskt bistånd är att dessa
samverkansvillkor ofta är bristfälliga och befrämjar inlåsning av digitala resurser snarare än
samverkan. Nedan följer ett antal sådana exempel:
1) Brister i det implementerade verksamhetsspråket i kommunens verksamhetssystem
I avsnitt 7.1. beskrevs hur det i verksamhetssystemet är svårt att entydigt identifiera vad som
menas med ett aktuellt ärende. Detta gör att det blir svårare att använda verksamhetssystemet som en samverkande digital resurs genom att lagstiftningen kräver att ett aktuellt
ärende existerar. I de flesta verksamhetssystem finns inte heller någon entydigt identifierare
på hushåll. En entydig identifierare på hushållet skulle underlätta samverkan med andra
system och öka kvaliteten på de statistiska uppgifterna som samlas in av SCB.
2) Kommunen hindras att fritt använda den kombination av digitala resurser som den vill
använda i ärendeprocessen (se avsnitt 6.1) pga av att vissa leverantörer av verksamhetssystemet försvårar interaktion.
•

•

Ett exempel på det är att leverantören inte tillåter användaren att starta en
samverkanstjänst av typ Multifråga från verksamhetssystemets användargränssnitt och
att denne inte heller tillåter att maskingränssnitt utvecklas som gör att ärendeidentitet
och personidentiteter som ingår i hushållet förs över automatiskt.
Ett annat exempel är att leverantören inte tillåter att man utvecklar maskingränssnitt
som gör det enkelt för handläggaren att överföra utbetalningarna från
samverkankomponenten (Multifråga) till verksamhetssystemet så att de lätt kan
integreras med den beräkningsmodell som finns i verksamhetssystemet.
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•

Ett tredje exempel är att leverantören inte tillåter kommunen att utveckla ett
maskingränssnitt som gör att det är enkelt att importera in en elektronisk ansökan om
ekonomiskt bistånd som utvecklats av någon annan än leverantören.

3) Det saknas kommunövergripande standardiserade maskingränssnitt för elektronisk
ansökan och överföring av utbetalningsinformation.
4) Brister i verksamhetsspråket i de svar som lämnas av myndigheterna
I avsnitt 7.2 beskrevs hur brister i verksamhetsspråket i de XML-svar som lämnas från
myndigheterna, samt bristfällig dokumentation av dessa, skapar stora svårigheter för digital
samverkan.
5) Det är oklart när och hur information blir tillgänglig från de statliga myndigheterna, se
avsnitt 6.2.
6) I avsnitt 7.2 beskrevs hur brister i samverkan mellan myndigheter (Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan) skapar kvalitetsbrister i den svarsinformation som skickas till
kommunen. Detta leder i sin tur till förvirring och onödiga telefonsamtal till myndigheterna.
7) Lagar och förordningar är olämpligt formulerade. De baseras på en oklar och föråldrad
begreppsbildning och är sinsemellan komplexa med därmed stor risk för att felaktiga eller
snäva rättstolkningar görs (se kapitel 4).
8) Det saknas en myndighetsövergripande supportorganisation som kan svara på frågor när
det uppstår problem och kvalitetsbrister i den information som kommuniceras.
12.3 Organisation och styrning
Nya sätt att organisera myndighetssamverkan som gör direktåtkomst av information över
Internet möjlig sätter press på traditionella hierarkiska myndighetsstrukturer (Eriksson &
Goldkuhl, 2013). Nya sätt att kommunicera kräver nya nätverksbaserade styrformer för den
verksamhetsmässiga samverkan som detta möjliggör. Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd
utgör ett utmärkt exempel på detta. För att kunna utveckla den digitala samverkan inom
ekonomiskt bistånd behövs nya styrformer strukturer och uppdragsbeskrivningar.
Det innebär också att det krävs attitydförändringar. Detta har t.ex. skett när det gäller de
statliga myndigheterna som vi kunnat se under de senaste 5 åren. De har börjat inse att de
inte längre kan se sig själva som välavgränsade organisationer med ett snävt
myndighetsuppdrag. Denna attitydförändring visar sig genom att myndigheterna har
utvecklat en rad system-till-system tjänster. Men detta är inte tillräckligt. De måste också
tillsammans med kommunerna bygga upp en organisation som fokuserar på att förbättra
kvaliteten på den information som utgör själva anledningen till den digitala samverkan som
sker. De statliga myndigheterna måste ta steget fullt ut och börja betrakta sig som
samverkande myndigheter i samband med ekonomiskt bistånd. De är samverkande aktörer
med kommunerna i en gemensam verksamhetsprocess som skall betjäna skattebetalare och
de personer som ingår i det hushåll som är i behov av stöd. Det är viktigt att förstå denna
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samverkan i grunden handlar om informationsutbyte mellan ett antal grundläggande
register.
Ett stort problem i detta sammanhang är att kommunerna saknar tillräckligt inflytande över
det grundläggande registret för denna digitala samverkan, ”Registret för ekonomiskt bistånd”
på kommunen där alla ärenden först måste identifieras och aktualiseras på ett korrekt sätt
innan samverkan kan ske. Det bristande inflytande beror systemleverantörernas passiva och
protektionistiska inställning vilket leder till en inlåsningseffekt av detta viktiga register.
Under en 5-års period har vi inte sett någon större attitydförändring från de etablerade
leverantörerna. Samverkan med registret måste i många fall ske helt och hållet på
systemleverantörens villkor vilket gör att en nödvändig gemensam kommunal
verksamhetsutveckling försenas och försvåras samt blir onödigt kostsam. Ett tydligt exempel
på det har varit den senfärdiga anslutningen av kommunernas verksamhetssystem till redan
befintliga system-till-system tjänster. CSN hade t.ex. redan 2010-01-01 tagit sin system-tillsystem tjänst i drift men anslutningen till den från verksamhetssystemen var långsam. Om
inte kommunerna organiserar sig på ett bättre sätt och utökar sitt inflytande över registret för
ekonomiskt bistånd genom att formulera lämpliga samverkanskrav, så kommer inte den
nödvändiga digitala samverkan och den nödvändiga verksamhetsutvecklingen som krävs att
kunna genomföras. Om kommunerna inte gemensamt tar tag i detta så finns risken att
kommunerna tappar kontrollen över samverkanskomponenter av typen e-ansökan och
Multifråga. Trots alla vällovliga uttalanden om samverkan visar det sig att vara svårt att
samla Sveriges kommuner när det gäller att ställa gemensamma krav på, och att tillsammans
upphandla/utveckla gemensamma digitala resurser. En positiv sak är dock att nya små
leverantörer som vill in på kommunmarknaden har nyligen börjat etablera samverkan med
samverkanskomponenter som utvecklats av Sambruk. Detta visar betydelsen av en
kommungemensam utveckling och kravställning för att öppna upp marknaden inom
ekonomiskt bistånd.
En effekt av de problem som beskrivs ovan är att de intressenter som har mest att tjäna på
denna samverkan d.v.s. landets 290 kommuner inte har ett tillräckligt inflytande över de
resurser som behövs. Det är de statliga myndigheterna och leverantörerna av
verksamhetssystem som är de starkaste aktörerna i denna samverkan. Kommunerna som är
den viktigaste aktören i denna samverkan utgör paradoxalt nog den svagaste aktören för att
utveckla detta digitala landskap, och denna nya form av gemensam myndighetssamverkan.
Ytterligare ett skäl till detta är att upphandlingsregler är ett hinder för denna typ av
samverkan. Ett annat skäl till varför kommunerna också har svårt att samverka är att det
saknas kompetens, tid och ekonomiska resurser.
Ekonomiska resurser utgör också ett hinder för att få med alla myndigheter att delta i den
digitala samverkan har varit att de ekonomiska förutsättningarna. De myndigheter som inte
redan tidigare har givit telefonservice till kommunerna, har därmed inte sett några
rationaliseringsvinster i att utveckla de nödvändiga system-till-system tjänsterna.
Ett annat problem med organiseringen av digital samverkan inom ekonomiskt bistånd är att
det inte finns någon intressent som driver detta ur ett medborgarperspektiv. Det finns t.ex.
önskemål från klienterna att kunna utföra sina ansökningar mobilt och att själv kunna
inhämta de uppgifter som de behöver i sin ansökan.

44

12.4 Vad har gjorts och vilka vägar framåt?
Det vi ser inom ekonomiskt bistånd är att det håller på att växa fram en ny typ av
samverkande och delvis automatiserad beslutsprocess som möjliggörs via Internet. I
samband med detta kan vi se uppkomsten av en rad intressanta nya digitala komponenter (se
avsnitt 12.1). Det finns ett antal viktiga orsaker till att detta digitala landskap har börjat växa
fram. I tidsordning kan de presenteras på följande sätt.
1) Sambruks långsiktiga (sedan 2003-) arbete att tillsammans med ett antal (8-12)
kommuner och deras engagerade medarbetare, att konkret arbeta med digital samverkan
inom ekonomiskt bistånd (Sjöström och Hallqvist, 2008)
2) Förordning (2008:975) (december 2008) som reglerar informationsutbytet mellan
socialtjänsten på kommunerna och de statliga myndigheterna
3) Forskningsprojektet SAMSKOP (2009-2011) som finansierades av VINNOVA som bedrevs
i samarbete med Linköpings och Uppsala universitet (Goldkuhl mfl, 2013). I detta projekt
utvecklade forskarna tillsammans med Sambruk den första versionen av Multifråga
(Eriksson & Goldkuhl, 2013) och e-ansökan. Multifråga har använts av 10 kommuner sedan
2010-01-01 och e-ansökan har börjat användas i Botkyrka och Luleå.
4) Försäkringskassans och Centrala Studiemedelsnämndens tidiga beslut (2010-01-01) att
utveckla och driftsätta system-till-system-tjänsterna Lefi och Kommunfråga på
myndighetssidan
5) E-delegationens projekt Effektiv Informationsförsörjning (2012-) som drivits av Centrala
Studiemedelsnämnden, Försäkringskassan och SKL med stöd av E-delegationen som
möjliggjort utvecklingen av SSBTEK och att övriga myndigheter har anslutit sig.
Det är tydligt att dessa insatser har haft en positiv effekt på digital samverkan mellan
kommunerna å ena sidan samt de statliga myndigheterna och a-kassorna å den andra. När
det gäller forskningsprojektet SAMSKOP (se punkt 3 ovan), finansierat av VINNOVA och
som Sambruk har varit ansvarig för tillsammans med forskare, genomfördes 2011 en
utvärdering av projektet. I de nio kommuner som deltagit uttryckte handläggarna att de med
hjälp av Multifråga kan arbeta mer effektivt, att de har sluppit anställa mer personal trots en
ökad mängd ärenden. Genom att de får en samlad information över personerna i hushållet
kan de fatta bättre beslut, samtidigt som felaktiga utbetalningar också kan kontrolleras på ett
bättre sätt. Det vill säga det handlar inte bara om rationaliseringsvinster utan också om en
ökad rättsäkerhet genom att beslut kan fattas och följas upp på en bättre grund. Ett viktigt
resultat av utvärderingen var att handläggarna också uttryckte det positiva med att olika
kommuner har kunnat samlas och samverka med varandra. Handläggarna har tillsammans
kunnat ställa krav och påverka utformningen av den digitala resursen. De uttryckte också det
positiva med att projektet hade bedrivits som ett forskningsprojekt och menade att detta var
en viktig förklaring till projektets positiva resultat. Projektet Effektiv informationsförsörjning
(EIF, se punkt 5 ovan) och E-delegationens arbete att sätta press på vissa av myndigheterna
och a-kassornas beslutsfattare att faktiskt skapa system-till-system-tjänster som de tidigare
varit motvilliga till, har också varit värdefullt. Det visar hur viktiga de organisatoriska och
ekonomiska förutsättningarna är för att bedriva den här typen av nätverksbaserad utveckling.
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Det har också skapat förutsättningar för att skapa en förvaltningsorganisation kring denna
digitala samverkan.
Detta är dock bara början på vad som skulle kunna åstadkommas. Det som nu krävs för att
verkligen få till stånd en riktigt effektiv samverkan är att flertalet kommuner nu ansluter sig
till tjänsten SSBT så att det ger en nätverkseffekt. Det är nätverkseffekten som ger den stora
samhälleliga vinsten med denna samverkan och den effekten är stor. Det förutsätter dock att
samtliga kommuner nu så fort som möjligt ansluter sig till SSBTEK antingen via Multifråga
eller direkt via sina verksamhetssystem, så att Sveriges alla handläggare får direkt tillgång till
den information som de behöver.
För att kunna vidareutveckla den typ av digital samverkan som beskrivs i avsnitt 12.1 är det
viktigt att kunna formulera nya samverkansvillkor som kan lösa de problem som beskrivs i
avsnitt 12.2. Den viktiga slutsatsen är också att detta är att formulering av samverkanskrav
inte bara handlar om att komma överens om standardiserade informationsgränssnitt
och/eller öppen källkod. Digitala samverkanskrav handlar främst om att förtydliga krav på
gemensamma verksamhetsprocesser och automatiska myndighetsbeslut och hur dessa
operativt, skall styras, kontrolleras och utvecklas. Men för att åstadkomma detta måste man
ha kontroll över, och kunna ställa samverkanskrav på de digitala resurser som ska användas i
denna digitala samverkan.
Det betyder att man måste skapa organisationer som kan utveckla denna digitala samverkan
tillsammans. Den här typen av nätverksutveckling handlar i hög grad om vilka aktörer som
har makt och kontroll över viktiga resurser i nätverket. En sådan nätverksorganisation måste
balansera upp kommunernas svaga ställning inom området. Om detta inte åtgärdas så är
risken uppenbar att leverantörerna av verksamhetssystem kommer att kunna kontrollera
utvecklingen av viktiga samverkanskomponenter motsvarade e-ansökan och Multifråga på
samma sätt som de idag kontrollerar utvecklingen av verksamhetssystemen. Det som också
gör detta ytterligare problematiskt är att vissa av leverantörerna uttryckligen har sagt att de
inte är intresserad av att arbeta med utveckling av tjänster som berör myndighetsinformationen genom att det tar för lång tid pga att den är för ostrukturerad och dåligt
dokumenterad. Något som också är svårt att förstå är varför enskilda kommuner hellre köper
samverkanskomponenter och myndighetsinformation från kommersiella aktörer för en
större kostnad än vad det skulle bli att tillsammans upphandla och/eller utveckla den här
typen av samverkanskomponenter. Det betyder att det är av högsta vikt att kommunerna
klarar av att bygga upp en ny organisation som har kompetens och styrka att driva på
utvecklingen. En sådan stark organisation behövs för att driva på en gemensam
verksamhetsutveckling inom området samt förbättra handläggarnas arbetssituation. Det
behövs också någon aktör som kan stärka medborgarnas och klienternas inflytande. Denna
organisation måste vara kapabel att formulera samverkanskrav, och krav på samverkanskomponenter, både ur ett strategiskt och taktiskt och operativt perspektiv. Detta måste också
ske i samarbete med de statliga myndigheterna. Det betyder att organisationen måste sköta
den verksamhetsmässiga utvecklingen och förvaltningen av de digitala resurserna som är
nödvändiga inom området och tillsammans med myndigheterna utveckla den operativa
supportorganisationen som är nödvändig. Det är också förvånande att det inte satsas mer
resurser på utveckling av den här typen av digital samverkan med tanke på de vinster som
finns i detta, och att det inte är några stora risker förknippade med dessa projekt.
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Den moderna tekniken innebär att man måste betrakta kommunernas och myndigheternas
register på ett nytt sätt, som ett grundläggande medel för digital samverkan mellan
kommuner och myndigheter. Skälet till varför dessa register är så viktiga är att den digitala
samverkan inte bara innehåller beskrivande information som används som ett
beslutsunderlag. De används de facto för att fördela rättigheter och skyldigheter till personer
och hushåll, samt att effektuera dessa rättigheter och skyldigheter i form av utbetalningar.
Det betyder att denna samverkan utgör en del av en ny typ av samverkande och delvis
automatiserad beslutsprocess. Registren utgör därmed själva grunden för hela det moderna
socialförsäkringssystemet. Sverige blev tidigt ett föregångsland för digitalisering av offentlig
förvaltning bl. a. genom en automatiserad registerföring av hög standard (Proposition,
2009/10:175). Myndigheterna byggde därför tidigt upp olika typer av register som blev
centrala i kärnverksamheten. Det är viktigt att ta nästa steg i den utvecklingen vilket man
ännu inte riktigt har lyckats med. En fortsatt utveckling kräver en högre grad av digital
samverkan med dessa register som den viktigaste grunden. Baserat på att kommuner och
myndigheter har kontrollen över dessa register kan man ställa krav på nya digitala
komponenter och samverkanskrav som utgör själva grunden för denna samverkan. Med hjälp
av moderna digitala tjänster över Internet kan man skapa säker direktåtkomst, men även
annan typ av informationsutbyte till dessa register via grundläggande identiteter som
organisationsnummer, personidentitet och ärendeidentitet.
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