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Uppdrag att utöka verksamheten vid regionkontoret i
Kristianstad

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter inom ramen för
beslutade medel. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång
sikt. Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 december 2019.
Bakgrund

Regeringen angav i budgetpropositionen för 2018 att den avser att fortsätta
arbetet med att omlokalisera myndigheter (prop. 2017 /18:1 utg. omr. 2
avsnitt 5.5). Riksdagen har tidigare beslutat om tillkännagivanden om
lokalisering av statliga myndigheter (bet. 2015/16:NUl 7, rskr. 2015/16:201
och bet. 2015/16:FiU25, rskr. 2015/16:208).
Riksdagens beslut med anledning av propositionen Infrastruktur för
framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar
utveckling (prop. 2016/17:21, bet. 2016/17:TU4, rskr. 2016/17:101) innebär
att de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2018-2029 ska öka med
drygt 100 miljarder kronor till 622,5 miljarder kronor. De kraftigt ökade
verksamhetsvolymer som följer av detta beslut medför stora utmaningar för
Trafikverket. En adekvat kompetensförsörjning, nyrekryteringar och
ersättningsrekryteringar till följd av stora pensionsavgångar behöver säkras.
För att möta denna utmaning föreslog regeringen i budgetpropositionen för
2018 en förstärkning av Trafikverkets förvaltningsanslag med 45 miljoner
kronor 2018 och med 58 miljoner kronor fr.o.m. 2019 (prop. 2017 /18:1 utg.
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omr. 22). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet.
2017 /18:TUl, rskr. 2017 /18:104).
Trafikverket är organisatoriskt indelat i sex regioner. Det finns i dag 27
kontor i landet, varav 7 regionkontor, inklusive huvudkontoret i Borlänge.
Regionkontoret i Kristianstad är det minsta av Trafikverkets regionkontor
med ca 137 årsarbetskrafter. På regionkontoret bedrivs verksamhet framför
allt inom verksamhetsområdena planering, investering och underhåll. Även
Trafikverket Förarprov har verksamhet i Kristianstad.
Skälen för regeringens beslut

I arbetet med ett Sverige som håller ihop är det viktigt med statlig närvaro i
hela landet, oavsett om det handlar om statliga jobb eller medborgarnas
tillgång till service. Det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering
kan få en större spridning över landet. Betydelsen av statlig närvaro i hela
landet har flera aspekter. Det handlar om företags och enskilda medborgares
behov av närhet till statlig service, inte minst för utsatta grupper i samhället.
Det är också viktigt att regeringen bidrar till att det finns arbetstillfällen i
statlig regi för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna.
För att kunna möta de ökade verksamhetsvolymer som följer av riksdagens
beslut om nya ramar för den kommande planperioden 2018-2029 behöver
Trafikverket säkra ådekvat kompetens och nyrekrytera. Regeringens bedömning är att Trafikverket bör ha goda förutsättningar att, inom ramen för den
stora rekryteringsprocess som myndigheten har inlett, kunna bidra till att
skapa nya arbetstillfällen i statlig regi för tjänstemän och akademiker utanför
de större städerna.
Mot denna bakgrund bör Trafikverket senast den 31 december 2019 ha
utökat verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter inom ramen för beslutade medel.
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På regeringens vägnar

Tomas

~~~Magnus Axelsson

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, SFÖ och ESA
Näringsdepartementet/RTS
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR, S, P, 0)
Seko, Service och kommunikationsfacket (Seko)
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S)
Trygghetsstiftelsen
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