
Grundtjänst - Frågor och svar

Blir det dyrare för oss myndigheter som inte klarar oss på grundpaketet tillskillnad från idag?

De som under 2020 migrerar och anpassar till grundpaketet kommer att få en lägre anslutningskostnad.  
Vi ser över avgiftsmodellen inför 2021.

Har man kvar sin egen ekonomimodell? Sitt ekonomisystem?

I grundpaketet går man över till Statens servicecenter: databas/ekonomisystem och standardiserade ekonomimodell med  
gemensam objekt, kod och kontoplan samt i e-handel gemensamt leverantörsregister och kontoplan i VISMA.

Kommer ni aktivt arbeta med och föreslå förbättringar proaktivt?

Vi strävar efter att konstant utvecklas som myndighet och tjänsteleverantör så vi kommer arbeta proaktivt med förbättringar.
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Kunddriven tjänsteutveckling + paraply, hur går det ihop med att vi är kundunika?

Ja ni är unika myndigheter men inte när det gäller exempelvis löneartskatalog den kan ni ha lika ramverk.  
I paraplyt sätter vi upp det som är gemensamt för alla kunder i Primula, exempelvis löneartskatalogen och andra styrtabeller. 

Måste vi säga upp lokala avtal om restid och arbetstid om vi går in i grundpaketet?

Nej, villkorsavtalet har alla. Det går i grundtjänsten att fortfarande ha ett lokalt restidsavtal och ett lokalt arbetstidsavtal.  
Men inte fler lokala avtal såsom beredskapsavtal eller dylikt.

Om en kund har grundpaketet, får kunden en ansvarig hos Statens servicecenter istället för en 
inom varje område? 

Ja ni kommer ha en kundansvarig som hanterar alla era tjänster. Det ska ni redan ha idag. Däremot leveransen av tjänst  
kommer att vara flera leveransansvariga utifrån lön, e-handel och redovisning. 
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Kommer det bli dyrt om en myndighet kräver skräddarsydda lösningar?

Vi kommer erbjuda prisvänliga standardlösningar. Allt utöver det, som räknas som skräddarsytt, kommer prissättas  
indiviuellt. Priset blir högre om det kräver kundunika lösningar.

Vad betyder SLA?

SLA står för Service Level Agreement. Det är den bilagan i överenskommelsen som beskriver tjänsteleveransen och  
vem som gör vad.

Vad händer med oss kunder som redan köper delar av era tjänster redan i dag?

Om en kundmyndighet exempelvis köper ekonomitjänst och e-handel idag och ska migrera  från Palasso till Primula  
så kommer vi erbjuda assistans som ni kan ta hjälp av för att anpassa er inom ekonomi delpaket samtidigt som vi migrera er.
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Vad innebär en ny avgiftsmodell?

Inför 2021 kommer vi se över vår aktuella avgiftsmodell om den behöver justeras för att bättre passa den nya paketeringen av 
tjänster. Dagens avgiftsmodellen för lön baseras på bland annat en grundavgift som är både fast och rörlig samt transak-
tionsavgift per lönespecifikation.

Vi fick erbjudande  om byte av lönesystem enligt nya modellen men svarade med att antal frågor 
före sommaren. När får vi svar på dessa?

Ni kommer inom kort att bjudas in till ett möte där plan för 2020 och vilken slott som migrering från Palasso till Primula kom-
mer ske. Då kommer vi även gå igenom vilka krav grundtjänsten ställer för att vara en del i massmigrering och varför anslut-
ningskostanden kan vara så låg.

Vad kostar det i integrationskostander?

Om man köper grundpaketet ingår integration till ekonomissystemet vid migrering från Palasso till Primula,  
Mina meddelanden med mera.
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Hur ser ni på robotisering?

Robotisering är ett sätt att effektivisera produktionen. Vårt mål är att få fram fler program som gör arbetsmoment istället för 
en fysisk handläggare. För att möjliggöra det så krävs det att vi sätter lika ramverk för er kunder.

Vad menas med ett arbetstidsavtal och resetidsavtal?

Det innebär ett lokalt arbetstidsavtal och ett lokalt restidsavtal. Det finns idag kunder som har flera samt avikande lokala avtal 
som exempelvis beredskapsavtal eller avtal om annan sjukersättning med mera.


