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Statens servicecenter tillstyrker förslaget i promemorian men bedömer att 
författningsförslaget skulle vinna på några mindre justeringar. 

Promemorian är välskriven och förslaget välkommet då det skyndar på arbetet 
med att effektivisera statens administrativa stödverksamhet, som syftar till att 
uppnå vinster för staten som helhet. 

Vidare bidrar förslaget till en för Statens servicecenter effektiv planering av de 
åtgärder som fordras för såväl anslutningen av myndigheter till de lönerelaterade 
bastjänsterna som för ett kvalitativt utförande av dessa. 

De myndigheter som omfattas av förslaget använder redan Statens 
servicecenters lönerelaterade bastjänster eller har aviserat en avsikt att i närtid 
använda dessa. Av de skälet kan även förutsättningarna för genomförandet av 
förslaget bedömas som mycket goda. 

Statens servicecenter är däremot tveksam till om utformningen av 
författningsförslaget är det allra bästa. 

Om regeringen senare bestämmer att fler myndigheter ska använda Statens 
servicecenters lönerelaterade bastjänster men vid en senare tidpunkt, behöver 
den föreslagna förordningen ändras. För att förenkla inför en eller flera sådana 
ändringar skulle 1 § och bilagan kunna utformas något annorlunda än i förslaget, 
t.ex. enligt följande: 

1 § De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska vara anslutna 
till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster senast vid den tidpunkt som 
anges i bilagan. 

Myndigheter med ansiutningstidpunkt senast den 1 november 2017 
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Med denna metod skulle endast bilagan behöva ändras när fler myndigheter ska 
ansluta sig till de lönerelaterade bastjänsterna. Bilagan kan då "fyllas på" med 
ytterligare en rubrik motsvarande den ovan föreslagna men med annan tidpunkt, 
följd av en lista med namnen på de myndigheter som vid den tidpunkten ska vara 
anslutna till tjänsten. 

Vidare befarar Statens servicecenter att bestämmelsen i den föreslagna 2 §, som 
är en ren upplysningsparagraf, kan leda till missförstånd. Huvudsakligen därför 
att den inte pekar ut vilka förhållanden mellan myndigheterna som regleringen i 
den paragrafen avser och då förhållandet mellan Statens servicecenter och en 
kundmyndighet i hög grad också påverkas av bestämmelser i andra författningar, 
än den som 2 § hänvisar till. Statens servicecenter föreslår därför att 2 § 
antingen tas bort eller ges en annan lydelse, t.ex. följande: 

2 § Bestämmelser om förhållandet mellan myndigheterna, vad avser 
överenskommelser, samverkan och ersättning för Statens servicecenters tjänster 
finns i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. 

Detta ärende har avgjorts av generaldirektören Thomas Pålsson efter 
föredragning av chefsjuristen Elisabet Ekman. 
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