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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerad
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten har i dagsläget två personer anställda för arbete med lön, innefattande
reseräkningar, läkemedels- och sjukvårdsersättningar, friskvårdsbidrag samt utläggsersättning.
Av Statens servicecenters förslag framgår att de myndigheter som ansluter sig till Statens
servicecenters lönerelaterade tjänster förutsätts utföra vissa moment, såsom leverans av
löneunderlag och uppföljning av tjänsteleveranser. Folkhälsomyndighetens bedömning är att
detta arbete omfattar en årsarbetskraft. Besparingen i form av en årsarbetskraft kommer
understiga den kostnad det kommer att innebära för myndigheten att köpa tjänster av Statens
servicecenter. Ett av syftena med den utökade anslutningen till Statens servicecenter är att
minska administrationskostnaderna, men för Folkhälsomyndighetens del skulle en anslutning
till Statens servicecenter innebära ökade administrationskostnader, även på sikt.
I remissen anges även att ett av skälen till förslaget är att den statliga närvaron i landet ska
stärkas. Folkhälsomyndighetens lönehantering är sedan hösten 2014 placerad i Östersund, och
inte i stockholmsområdet som förutsattes i förslaget, varför en anslutning till Statens
servicecenter inte skulle innebära att arbetstillfällen flyttas från stockholmsregionen.
Mot bakgrund av ovanstående anser Folkhälsomyndigheten att det mest effektiva är att
myndigheten även fortsatt hanterar löneadministrationen i egen regi.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Elisabeth Wall Bennet deltagit. Handläggaren Jenny
Edström har varit föredragande.

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Sida
2 (2)

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Jenny Edström
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