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Yttrande över Fi2015/1999 Myndigheters användning av Statens 
servicecenters tjänster 

 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) anser att staten som helhet kan skapa 

betydande nytta av att så många myndigheter som möjligt ansluter sig till Statens 

servicecenter (SSC) och är i grunden positiv till förslaget.  

 

Den viktigaste faktorn för att fler myndigheter ska ansluta sig till Statens service 

center är att SSC erbjuder kompletta lönetjänster samt håller en jämn och hög 

kvalitet som kan konkurrera med andra löneleverantörer.   

 

SPV tror också att det behövs en tydlig central styrning för att få större 

förändringar att ske. 

Viktigt att styra för att uppnå önskad effektivitet 

En inkörningsperiod måste accepteras vid uppbyggandet av ett gemensamt statligt 

servicecenter, främst för att effektiva processer och arbetssätt ska hinna finna sin 

struktur. För att uppnå uppsatta mål krävs en tydlig och kontinuerlig styrning och 

uppföljning med stort fokus på kundvärdet.  

Lyssna på kunden 

För att positiva effekter och effektivitet ska skapas för staten som helhet är det 

viktigt att beakta de olika förutsättningar som varje myndighet har lokalt gällande 

volymer, lokala stödresurser och kompetens. De problem och effekter som den 

lokala myndigheten får i och med övergången bör konstruktivt hanteras. En 

transparant styrning av SSC med krav på fungerande samverkansdialog och 

redovisning av antal fel, kundnöjdhet samt pris per tjänst bör säkras. 

 

En förståelse för kundens behov och förutsättningar måste utvecklas i samarbete 

med myndigheterna.  Enligt myndighetsförordningen ansvarar varje myndighet 

för att verksamhetens bedrivs effektivt. Därmed kan fokus inte enbart vara på SSC 

processer utan bör även omfatta de lokala myndigheternas löneprocess, eller de 

delar av löneprocessen som blir kvar.  

 

Beställarkompetens måste byggas upp och löneprocessens gränsytor omarbetas. 

Myndigheten kan inte avsäga sig sitt ansvar för lönehanteringen, oavsett att en 

extern leverantör är anlitad. Detta innebär ofta mer komplicerad kontroll, 

rättnings- och beställningsarbete med tillkommande rutiner och manuellt arbete 

som i sin tur kräver resurser.  
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SSCs tjänster bör därmed utvecklas att innehålla mer av helhetslösningar, för 

främst mindre myndigheter, så att större del av löneutbetalningsprocessen kan 

flyttas över till SSC. Det kan till exempel omfatta kontroll, arkivering, statistik, 

dokumentation samt kontakter med Kronofogdemyndigheten. Därefter bör den 

egna myndighetens ansvar i lönehanteringen begränsas och anpassas utifrån SSC 

uppdrag och ansvarstagande i avtal med myndigheten. 

Beställarkompetens 

En av konsekvenserna, som beskrivs i förslaget är att myndigheterna inte behöver 

egen personal för löneadministration, kundsupport eller systemstöd. Det som inte 

beskrivs är att myndigheterna i stället behöver bygga upp beställar- och 

kravkompetens. Denna kompetensväxling minskar vinsten för myndigheterna och 

kan i vissa fall öka kostnaden totalt, då beställarkompetensen har en högre 

kompetensprofil och därmed ett högre löneläge.   

Anslutningstakt 

Enligt förslaget ska myndigheterna i samverkan med SSC besluta om när 

anslutning ska ske dock senast 1 januari 2017. Det innebär i praktiken att ej 

anslutna myndigheter, som omfattas av förslaget, ska anslutas under ett år. 

Anslutningstakten bör planeras så att leverans och kvalitet till redan anslutna 

myndigheter kan upprätthållas samt att andra viktiga faktorer som till exempel 

byte av lönesystem eller driftleverantör beaktats i anslutningsplanen.  

SSCs finansiering av investeringar  

Nuvarande investeringsmodell, som innebär att finansiering av nytt lönesystem 

sker genom att redan ansluta myndigheter får fördubblade avgifter, bestraffar 

direkt de myndigheter som, i tidigt skede och med egen vilja, anslutit sig till SSCs 

tjänster. Denna modell kan i sig få effekten att myndigheter som ännu ej är 

anslutna till SSC drar ut på anslutningen så långt det går. Det kan i sin tur 

innebära svårigheter med anslutningstakten och fördelning av anslutningar över 

året.   

 

__________ 
 

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad  tf. generaldirektör Maria Humla i 

närvaro av HR-chef Charlotte Sandelius, föredragande. 
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