
 

 
 
KRISTINEHAMNS KOMMUN 

E-post 
kommunen@kristinehamn.se 

 
 

 
 

Postadress 
1. Kommunledningsförvaltningen 
681 84 Kristinehamn 
 

Besöksadress 
Uroxen 
Kungsgatan 30 
 

Telefon 
0550-880 00 vx 

Fax 
0550-382 52 

Bankgiro 
110-0213 

Organisationsnr 
212000-1868 

    

 

 
 
 
 
 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-04 
 

 

 

 
 

 

 
 Finansminister Mikael Damberg 

Finansmarknadsminister Max Elger 
Civilminister Ida Karkiainen 

 

 

Myndigheten för utbetalningskontroll 
till Kristinehamn, Värmlands län 
 
Vi vill föreslå regeringen att placera Myndigheten för 
utbetalningskontroll i Kristinehamn. Det är en plats med ett geografiskt 
strategiskt läge mellan Stockholm, Oslo och Göteborg och med en unik 
placering i mitten av arbetsmarknadsregionerna Örebro och Karlstad. 
Kristinehamn har också mycket goda kommunikationer till övriga 
Sverige.  
  
Kristinehamn står redo inför regeringens beslut att inrätta Myndigheten för 
betalningskontroll till den 1 juli 2022. Kristinehamn är centralt beläget mellan 
Stockholm, Oslo och Göteborg. I stadens absoluta närhet finns både Karlstads 
och Örebros universitet där en mångfald av kompetenser ger goda 
förutsättningar för myndigheten att hitta rätt medarbetare.   
 
I Kristinehamn finns idag flera exempel på lyckade myndighetsetableringar, 
bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, 
Elsäkerhetsverket och delar av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. 
Försvarsmaktens kommande återetablering av Bergslagens artilleriregemente 
A9 som vårt senaste exempel där bra samarbete lett till framgångar såväl i 
övergripande som i mer detaljerade frågor.  
  
Försvarsetablering – arbetstillfällen för medflyttade 
A9 ska enligt Regeringens beslut börja byggas upp i Kristinehamn under åren 
2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det 
handlar om en successiv utveckling, och regementet kommer växa fram. 
Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland 
annat brigaderna i södra Sverige. A9 kommer uppskattningsvis ha cirka 300 
anställda, varav en tredjedel är militär personal. 
 
En placering av den nya myndigheten i Kristinehamn skulle ha stor betydelse 
för en bredare och mer välfungerande arbetsmarknad, såväl för 
Försvarsmaktens del som för Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning med 
enheterna; redovisning och rapportering och uppföljning och kontroll. En ny 
myndighet i kommunen redan under 2022 skulle underlätta rekrytering av 
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personal till det återetablerade regementet eftersom det ökar medflyttandes 
möjligheter att få ett arbete. 
  
Kompetensförsörjning och utbildning 
Kristinehamn har ett diversifierat näringsliv som är konkurrenskraftigt och 
lönsamt men tyvärr minskar i antal anställda mycket beroende på den 
näringslivsstruktur som finns i Kristinehamn med en tyngdvikt på tillverkande 
industri. Detta innebär att vi också har en högre arbetslöshet än vår omgivning. 
En breddning av arbetsmarknaden inom tjänsteområdet skulle vara mycket 
välkommet för Kristinehamn. 
 
Statliga myndigheter i Kristinehamn  
På orten finns idag alltså flera statliga myndigheter och om man zoomar ut lite 
mer finns flera myndigheter även i närliggande orter, som Örebro och Karlstad. 
Närheten till andra statliga myndigheter ser vi, tillsammans med bland annat 
närheten till universitet, är avgörande utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv och för att möjliggöra kompetensutbyte med 
andra myndigheter inom samma arbetsmarknadsregion.  
 
Stadens utveckling och platsens kvaliteter 
Att bo sjönära vid innanhavet Vänern är för många en dröm. I Kristinehamn är 
det vardag. Här finns en hög grad av livskvalitet med närheten till den 
värmländska naturen alltid närvarande, ett aktivt kultur- och fritidsliv som 
lockar besökare från många delar av världen. Intresset för nybyggnation i 
Kristinehamn är stort och inom de närmaste åren räknar vi med att bygg upp 
emot 500 nya bostäder i vår stad. 
 
Kristinehamn är en bra plats att leva, verka och bo i. Placeringen av 
myndigheten i Kristinehamn skulle inte bara generera fler arbetstillfällen till 
orten utan även kunna bidra till en inflyttning till kommunen, som vi behöver 
för att kommunen ska växa och för att välfärden ska tryggas långsiktigt. 
 
Vi hoppas denna information har väckt ert intresse och vi ser fram emot att få 
träffa företrädare för Regeringen och diskutera hur en etablering i Kristinehamn 
kan genomföras. 
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