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Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010 

Sammanfattning av tilläggsuppdraget  

Med anledning av bildandet av de nya myndigheterna Trafik-
verket och Trafikanalys den 1 april 2010 avvecklas Vägverket, 
Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys 
(SIKA) den 31 mars 2010. Den särskilde utredaren ska, utöver 
nuvarande uppdrag (dir. 2008:41), från och med den 1 april 
2010 ha arbetsgivaransvaret för den personal som med anled-
ning av organisationsförändringarna kan komma att sägas upp 
från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen 
och SIKA före den 1 april 2010 och som kommer att ingå i av-
vecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha arbetsgivaran-
svaret för den personal som övergår från SIKA till den nya 
myndigheten Trafikanalys och som till följd av organisations-
förändringen kan komma att sägas upp av den nya myndig-
heten. Utredaren ansvarar även för att efter den 30 juni 2010 
fullfölja avvecklingen av Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling. 

Bakgrund 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 december 2008 
har chefen för Näringsdepartementet givit en särskild utredare i 
uppdrag att från och med den 1 april 2009 ansvara för avveck-
lingen av Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Gles-
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bygdsverket och Verket för näringslivsutveckling (Nutek) (dir. 
2008:41). Utredaren skulle dock redan från den 1 januari 2009, 
i samarbete med Glesbygdsverket, ITPS och Nutek, förbereda 
avvecklingen så att myndigheterna kunde avvecklas den 31 
mars 2009. Utredaren har arbetsgivaransvar för den uppsagda 
personalen som ingår i avvecklingsorganisationen. Utredaren 
ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas 
över av de nya myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten 
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Avvecklingen 
av Glesbygdsverket, ITPS och Nutek ska vara avslutad senast 
den 30 juni 2010.  

Regeringen beslutade den 3 september 2009 att tillkalla sär-
skilda  utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av 
de nya myndigheterna Trafikverket respektive Trafikanalys (dir. 
2009:75 och 2009:76). Utgångspunkterna för organisationsför-
ändringarna redovisas i kommittédirektiven samt i  budgetpro-
positionen för 2010 (prop. 2009/10:1) och i propositionen Ny 
myndighetsstruktur på transportområdet (prop. 2009/10:59). 
Syftet med den nya myndighetsstrukturen är att skapa bättre 
organisatoriska förutsättningar för att arbeta med utvecklingen 
av transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande 
perspektiv. En av utgångspunkterna för arbetet är att åstad-
komma en effektivare förvaltning och organisation med mer 
ändamålsenliga verksamhetsformer. Förändringarna ökar beho-
vet av en väl utvecklad funktion för utvärdering och analys. 

Regeringen avser därför att den 1 april 2010 inrätta de nya 
myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys. Trafikverket ska 
ha tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv förvaltning 
och ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med utveck-
lingen av det samlade transportsystemet. Till Trafikverket över-
förs uppgifter från Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket,  
Transportstyrelsen och Statens institut för kommunikations-
analys (SIKA). Trafikanalys ska vara regeringens stöd för ut-
värderingar och analyser inom transportområdet. Till Trafik-
analys överförs vissa uppgifter från SIKA.  

Med anledning av bildandet av de nya myndigheterna av-
vecklas Vägverket, Banverket och SIKA den 31 mars 2010.  
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Tilläggsuppdraget 

Utöver nuvarande uppdrag ska den särskilde utredaren från och 
med den 1 april 2010 ha arbetsgivaransvaret för den personal 
som, med anledning av organisationsförändringarna, kan 
komma att sägas upp från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen och Statens institut för kommunika-
tionsanalys (SIKA) före den 1 april 2010 och som kommer att 
ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha arbets-
givaransvaret för den personal som övergår från SIKA till den 
nya myndigheten Trafikanalys och som till följd av organisa-
tionsförändringen kan komma att sägas upp av den nya myn-
digheten. Utredaren ska dock redan före den 1 april 2010 hålla 
sig informerad om avvecklingen vid de berörda myndigheterna 
inför övertagandet av arbetsgivaransvaret. Ansvaret för avveck-
lingen ligger till och med den 31 mars 2010 hos Vägverket, 
Banverket och SIKA. 

Utredaren ska samråda med de särskilda utredare som förbe-
reder bildandet av Trafikverket och Trafikanalys samt med 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.  

Utredaren ska senast den 1 maj 2010 lämna en budget för det 
avvecklingsarbete som omfattas av tilläggsuppdraget. Utredaren 
ska senast den 1 oktober 2010 lämna en delrapport om hur av-
vecklingsarbetet fortskrider. Senast den 30 juni 2011 ska utre-
daren lämna en slutrapport avseende tilläggsuppdraget.  

(Näringsdepartementet) 


