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Avgiftsfinansiering av IT, löne- och ekonomicenter 
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att kostnader för IT, löne- och 
ekonomicenter ska hanteras genom avgifter direkt till anslutna enheter. 

Motivering 
Det finns goda skäl att anta att en centralisering av IT, löne- och ekonomicenter skulle 
kunna sänka totalkostnaden för denna service om den upphandlas och utformas på ett 
professionellt sätt, med skalbarhet och flexibilitet som viktiga egenskaper. 

I kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 (s. 37, tredje stycket) sägs: 

på sikt kommer det att krävas en avgiftsväxling, när stora delar av 
enheternas kostnader för IT, löne- och ekonomicenter läggs på nationell 
nivå och finansieras av avgiften för gemensam verksamhet som genom 
en kyrkoordningsändring behöver höjas från och med år 2024. 

Det är inte en klok väg att låta kostnaderna för IT, löne- och ekonomicenter finansieras 
via avgiften för gemensam verksamhet. Det leder till att incitament för effektivisering 
varken ges till utförare eller anslutna enheter. 

Det här rör sig delvis om volymtjänster som kan standardiseras och därmed pris-
sättas med utgångspunkt från de anslutna enheternas storlek. Antal anställda, antal 
lönespecifikationer, antal bokföringsallegat m.m., är alla mått som är förutsägbara, 
men också dimensionerande för volymtjänsterna. I offentlig förvaltning och i närings-
livet används dessa mått ofta som grund för debitering för producerade volymtjänster, 
inte så att en prislapp sätts för varje mått, men väl att man för en avtalad period 
prognostiserar och följer upp en överenskommen omfattning. 

Den del av de centraliserade tjänsterna inom IT, löne- och ekonomicenter som 
gäller specialistkompetens, t.ex. kvalificerat stöd från ekonom, bör finansieras med 
timdebitering till de anslutna enheterna. Då kan de anslutna enheternas skilda behov 
enklare tillgodoses. En del enheter kan ha behov av stöd i besvärliga situationer med 
besparingskrav, avyttringar, uppsägningar etc. men också ha behov av tillfälligt utökat 
stöd i t.ex. budgetarbete p.g.a. sjukdom eller vakanser. För många anslutna enheter 
gäller dock att de har etablerade processer och god kompetens som inte genererar 
extraarbete med felaktiga konteringar, uteblivna attesteringar etc. och då ska de inte 
drabbas av schablondebiteringar. För tjänsterna inom området specialistkompetens 
kan man för en avtalad period prognostiera samt följa upp och justera överenskommen 
omfattning. 

En avgiftsfinansiering skulle leda till en eftersträvansvärd transparens och 
flexibilitet gentemot anslutna enheter. Det blir tydligt vad man betalar för, men det är 
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Mot 2020:5 också ett sätt att ge de anslutna enheterna del av de besparingar som de gemensamma 
tjänsterna inom IT, löne- och ekonomicenter kan ge genom egna effektiviseringar. 
Flexibilitet gentemot både utförare och anslutna enheter säkerställer att volymer och 
tjänster kan förändras. 
 
Falun den 21 juli 2020 
 
Anders Brunnstedt (POSK)  Per Lindberg (POSK) 
 
Peter Bernövall (POSK)  Lena Arman (POSK) 
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