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Myndigheten för utbetalningskontroll till Gotland 
 
Gotland har unika värden att tillföra vid etableringen av den nya myndigheteten 
”Myndigheten för utbetalningskontroll”, som föreslås i en särskild utredning ske den 1 juli 
2022. Vi erbjuder en attraktiv livsmiljö för de anställda, Uppsala Universitet Campus 
Gotland har ett flertal utbildningar som examinerar studenter som torde vara av intresse för 
bemanning och utveckling, vi har ett stort antal initiativ inom hållbar utveckling, och ett 
flertal lyckade etableringar av myndigheter på ön. Sist, men inte minst, finns en närhet till 
fastlandet och hela Sverige genom såväl en väl utvecklad digitalisering och goda 
kommunikationer.  
 
Gotland är en attraktiv region 
Gotland har unika värden som plats att bo och leva som attraherar många. 
Boende här vittnar ofta om att det finns utrymme för både arbete och en rik 
fritid. Närheten till natur och fritidsaktiviteter återfinns på hela ön. För den 
som vill leva stadsliv, attraherar Visby med sitt stora utbud av kultur och 
aktiviteter. För de som önskar lugn och närhet till naturen finns en levande 
landsbygd med attraktiva boendemiljöer och ett rikt utbud av såväl idrott som 
kultur. Civilsamhället är starkt på hela ön, året runt. 
 
Många drömmer om att flytta till Gotland, och det är arbetstillfällen som 
skapar förutsättningarna. Det är av största vikt att den gotländska 
arbetsmarknaden breddas, då vi ser att det är nyckeln för att människor ska 
välja att flytta hit. Det räcker inte med en intressant roll eller arbetsplats, det 
måste finnas möjlighet till en utvecklande karriär – en varierande 
arbetsmarknad. Här ser vi Myndigheten för utbetalningskontroll som ett 
mycket starkt komplement till den gotländska arbetsmarknaden, som kan öka 
inflyttningen och attraktiviteten för regionen.  
 
Genom Gotlands attraktionskraft avseende plats att bo och leva, kan den nya 
myndigheten erbjuda attraktiva värden vid rekrytering.  
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Säkrad kompetensförsörjning i bred samverkan 
Den lokala arbetsmarknaden har vuxit de senaste åren, bl.a. då Försvarsmakten 
återetablerat sig på ön, Uppsala universitet har expanderat och flera 
myndigheter har etablerats och förstärkts.  
Gotland är en av Sveriges mest företagsamma regioner, och till våra 
basnäringar räknas besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringar. Tillväxten 
innebär nya tjänster men också ett tillflöde av medföljande som kommer att 
söka arbete på den lokala arbetsmarknaden.  
 
Samtidigt så vittnar många företag och organisationer om att en breddning av 
arbetsmarknaden är avgörande, och mer arbetskraft behöver komma in i 
systemet. 2018 hade vi Sveriges lägsta arbetslöshet. Effekten på den lokala 
arbetsmarknaden av en ny myndighet är stor. En större arbetsmarknad 
kommer att attrahera fler än enbart de anställda på den enskilda myndigheten 
och inflödet av arbetskraft gynna hela ön. Inflödet på den lokala 
arbetsmarknaden skulle även stärka möjligheterna för övriga statliga 
myndigheter att attrahera arbetskraft. 
 
På Gotland pågår sedan flera år arbete i bred samverkan för att säkra 
kompetensförsörjningen inför framtida utmaningar.  Bl.a. har Campus Gotland 
två kandidatprogram — systemvetenskap respektive digital affärsutveckling -  
som utvecklats i samverkan med lokala företag och myndigheter (Svenska Spel, 
PayEx, Region Gotland, Skatteverket och Riksantikvarieämbetet). 
Utbildningarna torde vara attraktiva för den nya myndigheten, och samverkan 
kring dem visar på den gotländska modellen där den nya myndigheten skulle 
kunna ha stor nytta. 
 
Väl utvecklad digitalisering och goda kommunikationer 
Bredbandsutbyggnaden var tidig på Gotland, och att arbeta med digitala 
hjälpmedel är för många nu en självklarhet. Att mötas och arbeta digitalt har 
även utvecklats kraftigt under pandemin, och goda arbetsrelationer och 
samarbeten kan även ske via moderna arbetsverktyg online. 
 
Gotland har mycket goda kommunikationer med, i första hand, 
Stockholmsområdet, både genom flyg-och färjetrafiken. Dagligen finns ett 
flertal avgångar till både Bromma och Arlanda. Närheten till flygplatsen gör att 
resande kan vara i centrala Stockholm på mindre än 2 timmar. Innan pandemin 
var direktavgångarna fler även till andra regioner i Sverige. 
 
Det finns långt gångna planer på trafikering av elflyg till Visby flygplats år 
2025.  
  
Färjetrafiken går med flera turer per dag mellan Visby och Nynäshamn och 
Oskarshamn och resan tar drygt tre timmar. Sommartid och under för- och 
eftersäsong ökar turtätheten kraftigt, både inom flyg- och färjetrafiken.  
  
Närheten mellan Gotland och fastlandet kommer att upplevas som än starkare 
de närmaste åren och möjliggöra för fler att leva, bo och verka på Gotland.  
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Statliga myndigheter på Gotland 
Idag är ett drygt 40-tal statliga myndigheter etablerade på Gotland, vilket ger en 
stor bredd och även har som följd att det redan idag finns arbetskraft på ön 
som har bakgrund av att ha arbetat statligt. Några exempel som kanske är av 
extra intresse att arbeta nära med, är Försäkringskassan, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.  
 
Tidigare etableringar av statliga myndigheter på Gotland har fallit väl ut, vilket 
stärker tron på att även Myndigheten för utbetalningskontroll skulle få goda 
förutsättningar att etablera sig.  
 
Vi ser fram emot att få träffa företrädare för Regeringen och diskutera hur en 
etablering på Gotland kan genomföras.  
 
 

 

 

Eva Nypelius Anders Flanking 

Regionstyrelsens ordförande Landshövding 
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