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Frivillighet ska råda vid universitets och högskolors anslutning  
till Statens servicecenters tjänster 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) är en arena för samverkan mellan Sveriges 
universitet och högskolor. Trettioåtta av landets lärosäten är medlemmar i SUHF. De flesta, 
men inte alla, är statliga myndigheter.  
 
När Statens servicecenter (SSC) bildades var en viktig utgångspunkt att användning av centrets  
tjänster inte skulle innebära en fördyring för myndigheten och att myndigheter som kunde visa 
att det är mer effektivt att hantera viss typ av administration själv, inte skulle behöva anslutas. 
Enligt förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters 
tjänster är dock ett antal lärosäten sedan 2017 ålagda att använda  SSC:s tjänster för 
lönehantering och enligt samma förordning kommer de fem största universiteten från och 
med 1 januari 2024 vara tvungna att använda SSC:s tjänster för elektronisk beställnings- och 
fakturahantering. Vidare har SSC kontaktat ytterligare lärosäten och ensidigt förelsagit en 
tidpunkt för anslutning till centrets tjänster för lönehantering. 

SUHF motsätter sig att lärosäten tvångsansluts till SSC:s tjänster. Tvångsanslutning innebär ett 
betydande ingrepp i lärosätenas självständighet. Vidare visar både tidigare och nu gjorda 
beräkningar att det för många lärosäten inte är kostnadseffektivt att använda SSC:s 
lönetjänster och tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Att använda SSC:s 
tjänster är då inte i linje med högskolelagens (1 kap. 4 §) krav på att lärosätenas tillgängliga 
resurser ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Dessutom anser ett 
flertal lärosäten att de erbjudna tjänsterna inte motsvarar utbildningens och forskningens 
särskilda krav, vilket har påpekats vid flera tillfällen.  

De beräknade merkostnaden för tvångsanslutning av de fem största universiteten till SSC:s 
tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering kan tas som exempel. Enligt 
beräkningar kommer den årliga merkostnaden för de berörda att bli drygt 50 miljoner kronor. 
Några av skälen till att det inte är kostnadseffektivt att använda myndigheten är att många av 
de uppgifter som läggs över på SSC vid en anslutning, vid lärosätena är utspridda på ett stort 
antal handläggare. Någon minskning av antalet anställda vid lärosätena när det gäller dessa 
uppgifter blir det därför inte – och därmed ingen effektivisering utan snarare oönskat 
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dubbelarbete. Dessutom kommer delar av administrationen att ligga kvar på lärosätet och 
lärosätet kommer även att behöva hantera fel och frågor som uppstår vid SSC:s handläggning. 
Slutligen kan vissa lärosäten behöva ha både en egen e-handelsportal och använda SSC:s. Även 
kostnaderna för lönehantering beräknas öka avsevärt om SSC skulle ha uppdraget. Det bedöms 
inte heller att SSC kan erbjuda de flexibelt utformade och behovsanpassade tjänster som 
verksamheten kräver. Det blir betydligt svårare att utveckla det samlade systemstödet vid ett 
lärosäte med integrationer mellan olika admnistrativa system som höjer kvaliteten och 
servicen. Här är det vktigt att att lärosätena själva får avgöra hur man på det bästa och mest 
effektiva sättet kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.  Som exempel på att SSC:s tjänster 
inte motsvarar myndigheternas krav kan lyftas att Mittuniversitetet fått anmärkningar från 
Riksrevisionen på uppgifter i sin årsredovisning, anmärkningar som Riksrevisionen anser att 
lärosätet ska rätta fastän det är SSC som utför tjänsten.   

Sammanfattningsvis anser SUHF att det ska vara frivilligt för alla statliga lärosäten att ingå avtal 
med SSC. Det ska även vara möjligt att säga upp ingånget avtal.  
 
 
För SUHF:s medlemslärosäten  

 
Marita Hilliges 
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