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Yttrande över Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster 
Seko anser att inrättandet av Statens Servicecenter överlag är bra. Förbundet anser att myndigheten 
kan bidra till att den svenska förvaltningen bedrivs mer effektivt. 

Seko ställer sig dock något skeptiska till förslaget om att vid vissa givna tidpunkter tvinga 
myndigheter att ansluta sig till Statens Servicecenters tjänster. Förbundet anser att flera hänsyn 
måste tas innan myndigheter kan tvingas att ansluta sig till servicecentret.   

För det första anser Seko att hänsyn måste tas till den demografiska strukturen på varje myndighet 
som ska anslutas. Anslutning till servicecentret kommer innebära att personalstyrkan måste minska 
på de myndigheter som ansluts. Genom hänsynstagande till den demografiska strukturen på 
myndigheterna i Sverige kan det vara så att vissa myndigheter är mer lämpade att ansluta före andra. 
Genom ett sådant hänsynstagande kan minsta möjliga påverkan för personalen åstadkommas, 
exempelvis genom olika pensionslösningar.  

För det andra anser Seko att det är av vikt att inte hasta fram ett resultat. Det vill säga att hänsyn 
måste tas till varje myndighets egna förutsättningar. Att sätta upp vissa givna tidsramar då anslutning 
till servicecentret ska ske kan innebära att kompetens såväl som effektivitet och ekonomi går förlorat. 
Varje myndighet bör arbeta fram en egen tidsram då anslutning är mest lämpad att ske. Den 
eventuella ekonomiska vinst anslutningen av myndigheterna kan ge kan komma att påverkas av varje 
myndighets omställnings- och omplaceringskostnader. Förbundet anser också att de myndigheter 
som kan påvisa att de kan bedriva det administrativa arbete som ska överföras till 
servicemyndigheten mer effektivt i egen regi ska också få bedriva det i egen regi. 

Avslutningsvis vill Seko framhäva att förbundet inte ser det som lämpligt att avknoppa eller 
bolagisera Statens Servicecenter. En sådan vilja framkom i tidigare utredning ”Ett 
myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)”. Vår uppfattning är att formen skall vara en 
myndighet. Det är viktigt för servicecentrets status såväl gentemot andra myndigheter som mot 
samhället i övrigt. Det är framförallt viktigt för insynen i verksamheten och är åtminstone ett steg 
längre från total avknoppning än t ex bolagsformen skulle innebära. 
 
Med vänlig hälsning, 

 

Janne Rudén 
Förbundsordförande Seko 
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