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Information om Statens servicecenter (SSC) 

Enligt den förändring av förordning (2015:665) om statliga myndigheters 

användning av Statens servicecenters tjänster som trädde i kraft i maj 2021, ska 

universitet och högskolor ansluta sig till SSC:s tjänster. 

De tjänster som SSC idag erbjuder är inte anpassade efter universitetssektorns 

behov och skulle innebära ökade kostnader för SLU. Vi har därför under sommaren 

och hösten 2021 genomfört ett stort antal workshops enskilt men också 

tillsammans med övriga universitet. Under dessa workshopar har vi påvisat 

universitetens likheter och skillnader jämfört med varandra men också påvisat att 

en standardtjänst, likt den SSC har idag, inte är funktionell för oss.  

Under diskussionerna har SSC till viss del tillmötesgått våra krav men inte så långt 

som vi anser är tillräckligt. SLU kommer att ha nästa möte med SSC i början av 

mars för att diskutera frågan vidare. Det är värt att framhäva att inget universitet 

anser att tjänsterna som idag erbjuds motsvarar de krav vi har på ett effektivt 

arbetssätt eller kostnadsmedvetenhet.  

Det är viktigt att anslutningen till SSC inte innebär en försämring av den tjänst vi 

har idag. Vår inställning är att vi ska behålla eller förbättra de arbetssätt som är väl 

etablerat inom SLU och att påverkan för verksamheten ska bli så liten som möjligt. 

Ekonomiavdelningen har under hösten 2021 arbetat med att robotisera delar av 

utbetalningsprocessen. Detta har vi gjort för att effektivisera och automatisera den 

så långt det är möjligt. Bl.a. leverantörsupplägg sköts till största delen av en robot 

idag. Denna satsning på automatisering har medfört att SLU är i ett gott 

förhandlingsläge när det gäller att undvika att överföra vissa processteg till SSC. 

Vår hållning är att vi inte kommer att ansluta oss till tjänster hos SSC som innebär 

att redan automatiserade processer hanteras manuellt av SSC. Det återstår dock 

flera processer som vi förhandlar med SSC varav ekonomiavdelningen endast i ett 

fåtal fall kan se att vårt krav om ingen effektivitetsförlust kan uppfyllas. SSC har 

dock en förordning i ryggen och det finns en överhängande risk att förändringar 
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tvingas fram som medför nya arbetssätt och minskad effektivitet för vår 

verksamhet. 

De universitet som ingår i den lagda tidplanen är; 

Uppsala universitet – juni 2022 

Göteborgs universitet – juni 2022 

Sveriges lantbruksuniversitet – nov 2022 

Lunds universitet – apr 2023 

Karolinska institutet – maj 2023 

Stockholms universitet – nov 2023 

 

SLU tillsammans med de övriga universiteten har vid ett flertal tillfällen framfört 

kritik genom olika kanaler för att försöka få till stånd en ändring, dock utan resultat 

än så länge. Den senaste av dessa är att  SUHF – Sveriges universitets och 

högskoleförbund, i en skrivelse till utbildnings- och näringsdepartementet har 

påtalat vilka konsekvenser den här tvångsanslutningen innebär. SUHF kommer 

även att försöka få till stånd ett möte med departementen för att diskutera frågan 

och om möjligt få till en ändring. 

 

Frågor om innehållet i detta ekonomimeddelande besvaras av 

gudrun.ahlberg@slu.se och sven.carlsson@slu.se  

 

 

 

 

 

 

mailto:gudrun.ahlberg@slu.se
mailto:sven.carlsson@slu.se

