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Utökad anslutning till Statens sei*vicecenters tjänster, Fi20i8/02928/SFÖ

Svenska kraftnät avger härmed sitt yttrande på rubricerad promemoria.

I promemorian föreslås att 18 statliga myndigheters elektroniska beställnings- och fak
turahantering ska anslutas till Statens servicecenter. Vidare föreslås att 15 statliga 
myndigheter ska anslutas till lönerelaterade tjänster hos Statens servicecenter. Enligt 
promemorian ska Svenska kraftnät anslutas senast 31 december 2020 avseende 
elektronisk beställnings- och fakturahantering samt senast 30 juni 2021 avseende lö
nerelaterade tjänster.

Svenska kraftnät har inga synpunkter på förslaget att verkets ansluts till Statens ser
vicecenters lönerelaterade tjänster senast 30 juni 2021.

För elektronisk beställnings- och fakturahantering har verket emellertid en avvikande 
uppfattning.

Svenska kraftnät ansvarar för förvaltning och utveckling av elmarknadens infrastruk
tur för att därigenom trygga landets elförsörjning. Därutöver deltar verket som en vik
tig aktör för att realisera den energiomställning som nu pågår, dvs. ersätta den planer- 
bara elproduktionen med mer volatil elproduktion, framför allt el som produceras av 
vindkraft.

Ett stort antal projekt genomförs därför för att säkra landets infrastruktur inom el för 
framtiden och den långsiktiga prognosen är att de årliga investeringarna under över
skådlig framtid ligger mellan 3-5 miljarder kronor per år. I detta avseende är verket 
därför en omfattande beställarorganisation, vilket skiljer verket från de flesta andra
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myndigheter, och verket har därför etablerat en omfattande projektverksamhet där ge
nomförande och interaktion med leverantörer är en kärnuppgift.

De entreprenader som verket beställer är ofta mycket komplexa med långa kontraktsti
der. Verket ser en god kontraktsförvaltning, som innebär att vi ska kunna nyttja alla de 
delar som ett avtal med leverantörerna ger, som en nyckel till att verket ska kunna 
Mara sitt uppdrag. En del av kontraktsförvaltningen är att kunna hantera utbetalning
arna utifrån en överenskommen betalningsplan men också utifrån projektets fram- 
drift. Här kan nämnas att avvikelser från ursprunglig betalningsplan, ofta med kort 
aviseringstid, förekommer.

Svenska kraftnät avviker sannolikt också från de flesta andra myndigheter med ett om
fattande flöde av inköps-, leverantörs- och kundfakturor, även internationella sådana. 
Verket har anpassat och integrerat ett flertal system för att effektivisera det administ
rativa flödet som verkets omfattande beställarverksamhet medför, t.ex. genereras ett 
digitalt flöde från beställning till faktura för underhållsarbeten. Samtliga beställningar 
av entreprenadprojekt sker också via inköpsordrar och därefter sker automatisk konte- 
ring och attest när leverantörsfakturan erhålls. Förutom att effektivisera administrat
ionen ger detta förfarande en ökad intern kontroll för verket då godkännande krävs re
dan innan beställning görs. För att underlätta hanteringen av konsultbeställningar läg
ger verkets konsultmäMare därtill rekvisitioner direkt i affärssystemet utifrån en an
passad portal, därefter sker automatisk kontering och attest när leverantörsfakturan 
erhålls. Utöver dessa integrationer ovan krävs därtill ofta kompetens i momsfrågor 
såsom t.ex. byggmoms samt kompetens inom varu- och tjänstehandel inom och utan
för EU innan utbetalningar kan ske.

Aven inom andra områden har effelctivisering skett. Kundfaktureringen har t.ex. effek
tiviserats genom en integration till systemet för den s.k. b alansavr åkningen, dvs. den 
avräkning som är grunden för den avreglerade elmarknaden, och anpassningar har 
gjorts av utskriftsmallar för att hantera fakturor innehållande såväl utgående som in
gående moms. Digitalt attestflöde är implementerat på flertalet ställen, t.ex. upp
lägg/ändring av kund, upplägg/ändring av leverantör och tillfällig attestant.

Sammantaget anser verket att det är svårt att dra en tydlig gränsdragning mellan vad 
som inom området beställnings- och fakturahantering skulle kunna avgränsas och ut
föras av Statens servicecenter och vad som kräver särsldld kompetens. Om man ändå 
skulle göra en sådan gränsdragning är det emellertid högst osäkert om en sådan ur
skiljning av vissa arbetsmoment överhuvudtaget leder till en mer rationell hantering, 
särsldlt mot bakgrund av att ett fortsatt helhetsansvar leder till en ökad intern kontroll.



Svenska kraftnät hemställer därför att beställnings- och fakturahanteringen även fort 
sättningsvis utförs av Svenska kraftnät.

Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektören Ulla Sandborgh efter före
dragning av finansdirektör Magnus Stephansson. Redovisningschefen Karin Råd
ström, divisionschefen Ulrika Hesslow och avdelningschefen Sirpa Holmroos har del
tagit i ärendets slutliga handläggning.

Sundbyberg, dag som ovan

Magnu; Stephansson


