”Fler myndigheter bör flyttas – till stora
städer”
Varför inte flytta Kemikalieinspektionen till det Västsvenska kemiklustret? Livsmedelsverket
kan med fördel flyttas till Skåne, Sveriges kornbod. Det skriver näringslivsdebattörerna Johan
Trouvé och Per Tryding.
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När regeringen bestämde sig för att arbeta för att European Medicines Agency ska flytta till
Stockholm visade de en sak med tydlighet: Även för en större stad kan det vara viktigt att få
en myndighet med experter, som kan komplettera redan stationerade verksamheter.
Nu genomför regeringen ett strukturerat och planerat arbete för att övertyga EUkommissionen om en lokalisering till Stockholm med många gånger liknande argument som
vi använder när vi talar för myndigheter till våra delar av landet. När regeringen insett hur
betydelsefullt ett sådant tillskott är för Stockholm är det förvånande att de inte redan visat att
de förstått vad väl valda myndigheter skulle innebära för arbetsmarknad, näringsliv och
akademi i Göteborg och Malmö.

”Sverige satsar hårt. Vi borde ha en rimlig chans om objektiva kriterier får styra.” säger
regeringsrepresentanter om sitt arbete att övertyga EU-kommissionen om Stockholms behov
av en EU-myndighet. På samma sätt känner vi för vårt att arbete med att argumentera för att
regeringen ska flytta myndigheter till Skåne och Västsverige.
När arbetet med att flytta statliga myndigheter presenterades sa statsminister Stefan Löfven
följande: ”Myndigheter kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst
genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och
attraktivitet.”
Väl valda ord som vi, som representanter för näringslivet, håller med om. För vår del skulle
vi välkomna om regeringen valde att flytta näringslivsrelevanta myndigheter till Skåne eller
Västra Götaland. Med rätt myndighet, som kompletterar det lokala näringslivet, går det att
skapa lika bra – om inte bättre – förutsättningar för myndigheten som flyttar. Som exempel
föreslår vi Kemikalieinspektionen till det Västsvenska kemiklustret eller Livsmedelsverket till
Skåne, Sveriges kornbod.
Vi är övertygade om att samarbetet mellan myndighet, näringsliv och akademi är ett starkt
argument och så mycket viktigare än att flytta myndigheter som kompensation. Sedan är
frågan vad regeringen vill kompensera eller uppnå? De nordligaste länen har redan en högre
andel statligt anställda än Skåne och Västra Götaland. Karlstad har idag fler myndigheters
huvudkontor än både Göteborg och Malmö/Lund.
I augusti sa civilminister Ardalan Shekarabi att en viktig del av regeringens arbete med att
öka den statliga närvaron i landet var att ”få till en bättre spridning på de statliga
myndigheterna”. Om det är en målsättning för regeringen kan vi lyfta våra regioners näst
största städer som alternativ. Borås och Helsingborg är städer som tidigare har förbisetts när
det gäller statlig verksamhet eftersom de inte varit residensstäder.
Med en placering i någon av våra västsvenska eller skånska städer breddas myndigheternas
tillgång till kompetens, de får nya medarbetare med olika erfarenheter och nätverk än de
huvudstadsbaserade. Landets ekonomiska tillväxt, skulle gynnas med fler, bredare och mer
attraktiva arbetsmarknader. Dessa kan utvecklas i sin roll som tillväxtmotorer som
kompletterar huvudstaden. Tidigare misslyckanden med personalrekrytering och pendlande
generaldirektörer, vilket blev följden av kompensationsflyttarna under regeringen Persson,
kommer inte upprepas med placeringar i Skåne eller Västsverige eftersom förutsättningarna är
helt skilda.
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