2018-01-22

Regeringen förstärker den statliga närvaron i Skåne och
Västsverige
Regeringen vill öka den statliga närvaron runt om i Sverige. Regeringen har
tidigare fattat beslut om omlokalisering av 12 myndigheter från Stockholm till
annan ort och kommer på torsdagen den 25 januari fatta ytterligare nio beslut
om omlokalisering respektive utvidgning av verksamhet utanför Stockholm.
Besluten rör sammanlagt omkring 900 årsarbetskrafter. Den sammantagna
bilden när det gäller nya myndigheter, omlokaliseringsbeslut och myndigheters
utökning av verksamhet i olika delar av landet är att det handlar om omkring 2
000 jobb runt om i Sverige under mandatperioden.
Tullverket
Tullverket ska lokalisera minst 30 jobb årsarbetskrafter från Stockholm till
Malmö, senast den 31 januari 2019. Detta gäller utöver beslutet att placera 50
nya tulltjänstemän i Malmö för att stärka kontrollarbetet vid gränserna med
anledning av regeringens satsning på Tullverket i budgetpropositionen för 2018.
Tillväxtverket
Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö
(minst 10 årsarbetskrafter), senast den 1 mars 2019.
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från
Stockholm till Malmö, senast den 31 december 2019. Beslutet rör omkring 100
årsarbetskrafter.
Trafikverket
Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80–
100 årsarbetskrafter, senast den 31 december 2019.

Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm
till Kristianstad (15 årsarbetskrafter), Luleå (10 årsarbetskrafter) och Sundsvall
(10 årsarbetskrafter), senast den 31 januari 2019. Kronofogdemyndigheten ska
även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra
orter.
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till
Göteborg, senast den 1 augusti 2019. Beslutet rör ca 50-60 årsarbetskrafter.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket ska lokalisera ytterligare en del av sin verksamhet till Mölndal,
senast den 31 maj 2019. Beslutet avser myndighetens arbete mot osund
konkurrens och omfattar ca 25 årsarbetskrafter.
Swedac
Swedac ska lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm till Borås,
(där myndigheten bedriver verksamhet i dag), senast den 30 april 2020. Beslutet
rör ca 40 årsarbetskrafter.
SIDA
Tidigare i dag tillkännagavs också att Sida ska lokalisera den verksamhet som i
dag finns i Stockholms stad till Botkyrka kommun. Beslutet rör omkring 500
årsarbetskrafter.
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