1

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK
Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av
Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs för att
utreda/handlägga ärenden inom ekonomiskt bistånd. För att underlätta för
kommunerna att veta vilken information som bör efterfrågas har denna
sammanställning gjorts.

Gemensam fråga
 Organisationsnummer frågeställare
 Personidentitet efterfrågad person
 personnummer alternativt samordningsnummer
 Ärendeidentitet
 Tidsperiod
 from – tom
 Namn eller användaridentitet på handläggare
 Namn på ingivare
 Organisationsnummer Personuppgiftsbiträde (PuB)
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) tar inte emot uppgifter om PuB.
 Syfte
 beslut eller kontroll
 Lagtext
 fast text ”11 kap. 11 a § socialtjänstlagen…”

Gemensamt svar
 Personidentitet som svaret avser
 personnummer alternativt samordningsnummer
 Skyddad identitet
 ja/nej
 adressuppgifter utelämnas
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 undantaget är Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) som inte
lämnar sekretessmarkering i sitt svar.
 Lagtext
 fast text ”11 kap. 11 a § socialtjänstlagen…”

Arbetsmarknadsåtgärder – (Arbetsförmedlingen)
 Inskriven
 status (ja/nej)
 datum
 Registrerad som arbetssökande
 datum
 omfattning i procent (50 % eller 100 %)
 Avaktualiserad
 datum
 Arbetssökande (SKAT-kod)
 öppet arbetslös
 arbetssökande med förhinder
 annan sökandekategori
 A-kassa tillhörighet inklusive alfa-kassa
 enligt registrering (text)
Det vill säga enligt det som den arbetssökande själv har uppgivit.
 Etableringsersättning
 status (ja/nej)
 beslutsdatum
 omfattning
 datum fr.o.m. och t.o.m.
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Socialförsäkring (Försäkringskassan)
 Typ av förmån/bidrag/ersättning
sjukpenning, närståendepenning, föräldrapenning, tillfälligföräldrapenning,
jämställdhetsbonus, graviditetspenning, bostadsbidrag, underhållsstöd,
barnbidrag, dagpenning till totalförsvarspliktiga,
sjukersättning/aktivitetsersättning, boendetillägg, etableringsersättning,
etableringstillägg, bostadsersättning, aktivitetsstöd, handikappersättning,
rehabiliteringsersättning, vårdbidrag (merkostnadstillägg), arbetsskadelivränta,
bostadstillägg, yrkesskadelivränta
 för etableringsersättning visas enbart utbetalning, likaså för
jämställdhetsbonusen

För förmåner/bidrag/ersättning visas enligt:
 Anmälan/ärendets startdatum
 datum
 Beslut
 datum
 period (from – tom)
 omfattning/ersättningsnivå (%) (där det anges)
 antal dagar (där det anges)
 barns personnummer/samhörig med (där det anges)
 ärendestatus - anger om ärendet är pågående/avslutat/bifallet
 typ (retroaktiv, tillsvidare) (där det anges)
 Utbetalning
Obs! För etableringsersättning visas enbart utbetalning
Likaså visas enbart utbetalning för jämställdhetsbonusen (vid
föräldrapenning).
 datum
 period (from – tom)
 bruttobelopp, nettobelopp, avdragsbelopp (kr)
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Pensionsförmåner (pensionsmyndigheten ombud FK)

 Typ av förmån (pension)
 Pension
 månadsbelopp
 fr.o.m. datum
 Efterlevandepension
 beslutsdatum
 fr.o.m. - t.o.m.
 månadsbelopp
 Bostadstillägg
 anmälningsdatum
 fr.o.m. – t.o.m.
 beviljat bostadstillägg (i kr)
 Äldreförsörjningsstöd
 månadsbelopp
 (medsökandes pers.nr.)
 Utbetalning (alla pensionsförmåner)
 datum
 bruttobelopp, nettobelopp, avdragsbelopp (kr)

5

Beskattning (Skatteverket)
 Taxeringsår
 Summa intäkter kapital
 Överskott av kapital
 Utbetalning/ skatt att återfå
 bokföringsdag för utbetalningar (datum),
 utbetalning till kontohavare (belopp)
 Taxerad inkomst (Denna uppgift kommer Skatteverket att eventuellt
komplettera med 2014/2015)

Studiestöd (Centrala studiestödsnämnden)
 Typ av studiestöd
 studiemedellån, studiemedelbidrag, tilläggslån, tilläggsbidrag,
merkostnadslån, studiehjälp, studiebidrag, inackorderingstillägg,
extratillägg,
 hemutrustningslån (ej studiestöd - engångsstöd)
För varje typ av studiestöd
 Ansökan inkommen
 ja/nej (visas för studiemedel)
 Beviljat studiestöd
 grundskolenivå (ja/nej) (utomlans/Sverige)
 period (from – tom)
 studietakt, omfattning (%)
 belopp (kr)
 Utbetalningsplan
 datum
 status (utbetald, planerad)
 period (from – tom)
 belopp (kr)
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Arbetslöshetsersättning (Arbetslöshetskassornas
samorganisation)
 Avstängningar
 avstängd fr.o.m. - t.o.m.
 Ansökan om ersättning
 ansökan inlämnad (ja/nej)
 beslut om ersättning - datum
 Utbetalning
 datum
 period (fr.o.m. – t.o.m.)
 antal ersättningsdagar
 nettobelopp efter skatt, nettobelopp efter avdrag,
(Om 0 kr utbetalning kan det bero på, sjukdom, arbetat, karens etc.)
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