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Remissvar: Utökad anslutning till 
Statens servicecenters tjänster 
Finansdepartementet har via Saco gett Akademikerförbundet SSR möjlighet att yttra sig 

över rubricerat betänkande. 

Betänkandets förslag i korthet:  

I promemorian föreslås att de statliga myndigheternas elektroniska beställnings- och 

fakturahantering ska samordnas, samt att det blir obligatoriskt för ytterligare 15 

myndigheter att vara anslutna till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. 

Sammantaget: 

 Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget 

Våra kommentarer: 

En stor del av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar inom statliga myndigheter, 

och förbundet har medlemmar på ett antal av de myndigheter som ska ansluta sig till 

Statens servicecenter.  

Akademikerförbundet SSR tolkar att utredningens ambition är att effektivisera den 

administration som ligger utanför myndigheternas kärnuppdrag. Detta är förbundet i 

grunden positiva till, och menar att det sannolikt finns betydligt fler områden som kan 

samordnas på liknande sätt än de som promemorian föreslår.  

Särskilda avvägningar och hänsyn 

Reformen ska även genomföras med perspektivet att statliga arbetstillfällen bör finnas i 

hela landet. Denna viljeinriktning har även Akademikerförbundet SSR ställt sig bakom, 

bland annat i remissvaret till ”Ökad styrning av myndigheternas lokalisering”1 tidigare i år. 

Samtidigt tryckte förbundet i detta svar på vikten av att omlokaliseringar inte går ut över 

enskilda individer på grund av brister i avtalen, på det vis vi exempelvis såg när 

                                                                    

1 https://akademssr.se/dokument/2018-05-17-okad-styrning-av-myndigheternas-

lokalisering, 2018-05-17 
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anställningsort saknades i anställningsavtalen. Anställningsavtal och kollektivavtal bör 

tecknas så att såväl medflytt som omplacering på egen eller annan myndighet på samma 

ort, möjliggörs i så stor utsträckning som möjligt. 

Slutligen är det av stor vikt att lösningar i respektive myndighets unika kollektivavtal måste 

kunna omhändertas av Statens servicecenter. Förbundet hyser vissa farhågor för ett 

centraliserat system inte kan omhänderta lokala överenskommelser eller avvikelser inom 

exempelvis lönehantering.  

Utifrån att dessa två områden beaktas tillstyrker förbundet promemorians förslag.  
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