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Ställningstagande

Livsmedelsverket ställer sig positivt till förslagen om förändring av förordningen
(2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster och

till den föreslagna lydelsen avseende Livsmedelsverkets anslutning till Statens service—

centers lönerelaterade tjänster.

Materialet i promemorian väcker dock en del frågor, bland annat vad gäller de kostnads-
uppskattningar som presenteras rörande tjänster för elektronisk beställnings- och faktura-

hantering. Hår skulle en mer djupgående analys vara befogad, även om den riskerar föra

med sig ändringar i tidplanen.

Livsmedelsverket har följ ande synpunkter på materialet i promemorian.

Övergripande synpunkter

Livsmedelsverket ser positivt på statens gemensamma strävan att uppnå en kostnadsef—
fektiv statsförvaltning. Det är också positivt att myndigheterna genom samordning inom

ramen för Statens servicecenters verksamhet kan sträva efter gemensamma system där

varje enskild myndighet inte behöver upphandla sin egen lösning. Detta är något som san-

nolikt borde bidra till ekonomiskt fördelaktiga lösningar.

Livsmedelsverket anser emellertid att det är angeläget att ytterligare utreda och därige-
nom säkerställa att Statens servicecenter har kapacitet att hantera alla förekommande ty-
per av finansieringsformer och tillhörande komplexitet som finansieringsformema med-

för. Detta i syfte att säkerställa att en anslutning till Statens servicecenter är praktiskt ge-

nomförbar inom de berörda områdena. För Livsmedelsverkets del är en stor del av verk—

samheten avgiftsfinansierad och verket har en komplex modell för schemaläggning och

bemanning på slakterier och vilthanteringsanläggningar i hela Sverige. Myndigheten har
också två skilda löneavtal vilket ställer särskilda krav på lönehanteringen eftersom medar-
betarna behöver hanteras utifrån två olika regelverk trots att de arbetar på samma myndig-

het.

Vidare hade Livsmedelsverket gärna sett att den utredning som ligger till grund för försla-

gen inte hade gjorts av Statens Servicecenter, utan snarare av en oberoende part. Resulta-
tet av en utredning som Livsmedelsverket utarbetade under 2018, och som baseras på er—

farenheter från andra myndigheter som anslutit sig till Statens servicecenter, tyder på att

det är svårt att minska kostnader genom en anslutning till Statens servicecenter. Samma
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utredning pekar på att myndigheterna som ansPutit sig till Statens servicecenter inte upp—

lever att kvaliteten har påverkats i positiv riktning.

Den utredning som Riksrevisionen presenterade 2016 (RIR 2016: 19) pekar på att det då

var oklart om Statens servicecenter lyckats uppnå förväntade effektiviseringar. Livsme-

delsverket skulle gärna se en ny motsvarande objektiv utredning kring förslagen.

Konsekvenser och kostnadsuppskattningar

Livsmedelsverket ser det som positivt att promemorian behandlar utmaningen med initialt

ökade kostnader för de myndigheter som ansluter sig. Vi förutsätter att berörda myndig-

heter under en övergångsperiod kan kompenseras för dessa ökningar så att inte kämverk-

samheten påverkas negativt av övergången till Statens servicecenter. Verket ser framför—

allt framför sig att myndighetsspecifika integrationer mellan för— och eftersystem inom

ramen för ekonomiprocesserna kommer att medföra betydande kostnader att anpassa eller

migrera till de gemensamma systemlösningama. Livsmedelsverket ser positivt på att pro-

memorian tar upp denna typ av merkostnader men bedömer att kostnadsbedömningama

kan vara i underkant.

Noteras bör också att enskilda myndigheter som i dagsläget har fördelen att ha ett helt in-

tegrerat ekonomi- och lönesystem förlorar den fördelen när verksamheten överförs till de

av Statens servicecenter upphandlade systemen som hittills har inneburit helt separata sy-

stem för respektive uppgift.

Vi ser också att myndighetens egen stödverksamhet behöver ställa om från att utföra det

ekonomiadministrativa arbetet till att istället kontrollera det arbete som Statens service-

center har utfört då kontrollansvaret blir kvar hos myndigheten.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Annica Sohlström. I den slutliga hand-
läggningen har deltagit områdescheferna Eirikur Einarsson och Pertti Nordman, chefsju—

risten Kristina Ohlsson, verksamhetssamordnaren Peyman Kia samt ekonomichefen Elin

Ericson, föredragande.
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