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Kartläggning av statlig närvaro och service i
länen. En samlad delredovisning
Länsstyrelserna fick i mars 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram en
kartläggning av statlig närvaro och service i länen.
Enligt uppdraget ska Länsstyrelserna redovisa vilka statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå
som tillhandahålls fördelat på län och kommuner. Kartläggningen ska även
innehålla en redogörelse för antalet statliga arbetstillfällen i varje kommun.
Vidare ingår i uppdraget att beskriva vilken samverkan som sker mellan statliga
myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig service och närvaro
samt i vilken utsträckning som statliga myndigheter samrått i enlighet med 20 §
förordningen (2017:583) vid verksamhetsminskningar som planerats efter
2014. I uppdraget ingår även att redovisa metoder för hur länsstyrelserna i
framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna.
Denna del av uppdraget kommer att redovisas till regeringen i en separat
rapport den 15 augusti.
Regeringsuppdraget har i enlighet med regeringsuppdraget samordnats av
Länsstyrelsen i Örebro län under ledning av länsråd Anna Olofsson.
Länsstyrelserna överlämnar härmed den första delrapporten Kartläggning av
statlig närvaro och service i länen. En samlad delredovisning (2019:23).
Landshövding Maria Larsson har beslutat i detta ärende. Länsråd Anna
Olofsson och handläggare Ingela Fredriksson var närvarande vid den slutliga
handläggningen.
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Sammanfattning
Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av
statlig närvaro och service i länen. I rapporten redovisar vi vilka statliga
myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och
vilken servicenivå som tillhandahålls, fördelat på län och kommuner.
Kartläggningen innehåller även en redogörelse för antalet statliga
arbetstillfällen i varje kommun. Vidare har vi beskrivit vilken samverkan som
sker mellan statliga myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig
service och närvaro samt i vilken utsträckning som statliga myndigheter samrått
i enlighet med 20 § förordningen (2017:583) vid verksamhetsminskningar som
planerats efter 2014. Avslutningsvis kommenterar vi resultatet samt anger
frågor som vi ser vore lämpliga för en fördjupad kartläggning och analys.
Denna kartläggning av statlig närvaro och service har genomförts under en kort
tidsperiod och omfattat insamling och bearbetning av kvalitativ och kvantitativ
information. Kartläggningen har huvudsakligen baserats på data från SCB:s
företagsregister, arbetsmarknadsstatistik från SCB (RAMS), samt enkäter och
intervjuer med företrädare för myndigheter och regionala aktörer. Materialet
presenteras i huvudsak i tabeller och kartor för att åskådliggöra den statliga
närvaron i kommuner och län.
För de delar av kartläggningen som avser vilka statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå
som tillhandahålls, fördelat på län och kommuner, har ett urval av myndigheter
gjorts baserat på bland annat Statskontorets tidigare utredningar. Det innebär att
elva myndigheter studerats särskilt ur ett serviceperspektiv inom ramen för
detta uppdrag; Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN),
Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och
Trafikverket.
I rapporten redovisas:
1.
2.
3.
4.

Statliga myndigheters närvaro i Sverige
Statliga arbetstillfällen i Sverige
Samverkan om statlig service
Samråd vid verksamhetsminskningar

Rapporten ska bidra till det samlade kunskapsunderlag som regeringen
efterfrågat och kunna ligga till grund för en förstärkning av den statliga
närvaron och säkerställa en ökad koordinering av den statliga servicen och
närvaron i landet.

Statliga myndigheters närvaro i Sverige
I förteckningen över svenska myndigheters arbetsställen i SCB:s
företagsregister, maj 2019, finns 220 myndigheter. Dessa 220 myndigheter är
sammantaget verksamma vid 2930 arbetsställen runt om i Sverige. Av Sveriges
290 kommuner finns det statliga arbetsställen i 275 och i 15 kommuner finns
det således inga.

Stockholm är den kommun med flest statliga arbetsställen och över 60% av alla
myndigheter har minst ett arbetsställe där. Ett stort antal myndigheter (101) har
endast ett arbetsställe och av dessa ligger över hälften i Stockholms kommun
och två tredjedelar i Stockholms län. Av de 15 myndigheter som har flest
arbetsställen i landet har Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen allra flest,
följt av Trafikverket. Knappt hälften av alla statliga arbetsställen är
servicearbetsställen (1312), det vill säga arbetsställe hos någon av de elva
servicemyndigheter som studeras särskilt i denna rapport. Nio av de 15
myndigheter med flest arbetsställen ingår i denna studies urval av
servicemyndigheter.
I de tre storstadslänen har statliga myndigheter flest arbetsställen. Uppsala län
följer därpå, vilket har sin orsak i universitetsnärvaron. Även norrlandslänen
kommer relativt högt på listan, framför allt Norrbottens och Västerbottens län.
Sett per invånare blir bilden dock annorlunda. Störst andel arbetsställen har
Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten tillsammans med
Gotland och Uppsala. Storstadslänen är inte längre de län med flest
arbetsställen, medan Halland och Jönköping fortsatt har en låg andel
arbetsställen även när de relateras till invånare.
Nedbrutet på kommunnivå blir bilden av statliga myndigheters arbetsställen i
landet mer nyanserad och vissa inomregionala mönster framträder. Mest tydligt
blir att residensstäderna tydligt sticker ut.
När antalet arbetsställen relateras till folkmängden i respektive kommun
förändras bilden. Flera ytstora kommuner i Norrlands inland framträder tydligt
och residensstäderna blir inte längre lika framträdande. Enstaka kommuner
utmärker sig, t.ex. Haparanda vilket beror på att invånarantalet är relativt litet,
och Karlsborg vilket beror på en hög närvaro av försvarsrelaterad verksamhet.
Även universitetsstäderna har en relativt hög statlig närvaro, även i relation till
folkmängden.
Om motsvarande redovisning görs för antal myndigheter per län eller kommun,
framträder ett liknande mönster som i redovisningen av antal arbetsställen. En
effekt av att myndighetsnärvaron redovisas på detta sätt är att stora statliga
arbetsgivare med många arbetsställen på få orter blir avsevärt mindre synliga.
Omvänt blir orter med många myndigheter med relativt få arbetsställen mer
synliga.
Servicekontor finns på 113 platser i landet. Till Servicekontoren kan
privatpersoner och företagare vända sig för att få information och service kring
tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Skatteverket.
Rapporten visar på tätortsnivå var de 113 servicekontoren är lokaliserade samt
vilka kommuner som har respektive inte har minst ett servicekontor.

Statliga arbetstillfällen i Sverige
I absoluta tal mätt har Stockholms län det avsevärt största antalet statliga
arbetstillfällen – mer än dubbelt så många som Västra Götalands län på plats
två, och nästan tre gånger fler än Skåne län på plats tre. Återigen är
huvudstadsfunktionen tydlig för Stockholm. När andel sysselsatta per 100
invånare redovisas blir bilden en annan med en jämnare spridning av andel
arbetstillfällen över landet. I underlaget till rapporten redovisas statliga

arbetstillfällen i respektive kommun och län vilket kan användas för fortsatta
analyser.

Samverkan om statlig service
Olika samverkansformer med syfte att upprätthålla en statlig närvaro och
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna är Servicekontor, delade
lokaler för permanent närvaro, nyttjande av andra myndigheters lokaler vid
tillfälliga besök, mobila kontorsenheter samt Mötesplats.
Servicekontor och Mötesplats återkommer som samverksamform för flera
myndigheter. Servicekontor avser tjänstesamverkan för Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket av Arbetsförmedlingen som
lokalsamverkan. Mötesplats uppges som samverkansform av
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Skatteverket. Utöver
lokalsamverkan genom Servicekontor anger Arbetsförmedlingen och
Polismyndigheten att de delar lokaler för permanent närvaro med andra
myndigheter, landsting/region och/eller kommuner.
Ett stort antal myndigheter uppger samverkan i form av nyttjande av andra
myndigheters, regioner/landstings eller kommuners lokaler vid tillfälliga besök.
De myndigheter som uppger samverkan vid tillfälliga besök är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården,
Pensionsmyndigheten och Polismyndigheten.
Ett antal myndigheter nämner utmaningar kring samverkan om service såsom
olika handläggnings-/ärendehanteringssystem samt sekretess och förekomsten
av känsliga uppgifter i många ärenden.
Servicekontor lyfts fram som en möjlig framtida samverkansform för CSN,
Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket. I kartläggningen framkommer
även ett antal alternativa former för samverkan inom ramen för
Servicekontoren. Bland dessa uppges videomötestjänst, möjlighet att hyra in sig
på det lokala servicekontoret, allmän information och service i enklare ärenden
och Mötesplats som innebar att det i Servicekontorens lokaler fanns
handläggare från myndigheterna på plats samtidigt.
Det är inte alltid det finns en överblick inom myndigheterna över vilken
samverkan som bedrivs i syfte att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet
och tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna. Lokala
samverkanslösningar förekommer i större utsträckning inom vissa myndigheter.
En förklaring till skillnader myndigheter emellan är dels skiftande
myndighetsstruktur med perspektiv på myndigheters fysiska närvaro runt om i
landet och dels olika grad av regionalt/lokalt
handlingsutrymme/självbestämmande inom respektive myndighet.

Samråd vid verksamhetsminskningar
Myndighetsbilden av samråd visar att myndigheterna har befunnit sig i olika
etableringskontexter under perioden som undersökningen omfattat. Frågor om
samråd får olika betydelse beroende på vad det är för typ av
verksamhetsförändringar som är aktuella i myndigheterna. I Skatteverkets fall
har det handlat om enstaka kontorsflyttar medan det i Arbetsförmedlingens fall
handlar om stora strukturella förändringar av hela myndighetens närvaro i
landet. Definitionen av vad samråd innebär är inte tydlig. Ibland sker dialog

som en naturlig del av etablerade löpande kontakter, ibland endast som
information vid särskilda tillfällen. Myndigheterna framhåller samtalen med
kommunerna som mer centrala än samtalen med länsstyrelser och regioner. I
andra hand lyfts länsstyrelserna fram och därefter regionerna.
I den regionala bilden över i vilken utsträckning samråd förkommer vid
myndigheters verksamhetsminskningar framgår det att bilden av vad som utgör
ett samråd är inte tydlig samt att information och dialog är vanligare än samråd.
Genomgående i de svar som getts av såväl länsstyrelsen som regionen, där
samråd skett, är att samråd i regel sker efter att myndigheten fattat ett beslut om
verksamhetsminskning. Regionala företrädare framhåller att myndigheterna i
flera fall inte verkar känna till att de ska samråda – särskilt inte med Regionen.
Företrädare för Länsstyrelsen uppger oftare än regionerna att de får information
av och för löpande dialog med myndigheter vid verksamhetsminskningar. I
flera län uppger länsstyrelse eller regionen att de, efter information om
planerade och/eller beslutade verksamhetsminskningar, själva initierat samråd
med den aktuella myndigheten. Slutligen lyfter, särskilt regioner, bristande
information och avsaknad av samråd som problematiskt.

1 Kartläggning av statlig närvaro och service i
länen
Regeringen anser att det finns behov av att stärka förtroendet för de statliga
myndigheterna och samhällets institutioner genom en väl utvecklad lokal statlig
närvaro och service (prop. 2018/19:47 s.11). Även om utvecklingen går mot allt
fler digitala tjänster har såväl privatpersoner som företagare behov av att
personligen kunna möta myndigheter och få personlig service.
Regeringen avser att under mandatperioden utveckla och förstärka den statliga
närvaron i hela landet. Utgångspunkten i det fortsatta arbetet ska vara att
medborgare och företag ska kunna få service av både allmän och fördjupad
karaktär så långt det är möjligt. För att kunna förstärka den statliga närvaron
och säkerställa en ökad koordinering av den statliga servicen och närvaron i
landet behöver regeringen ett samlat kunskapsunderlag som beskriver den
statliga närvaron i landet.
Regeringen har därför gett i uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga den
statliga närvaron i länen och kommunerna.

1.1 Uppdraget
Enligt uppdraget ska Länsstyrelserna redovisa vilka statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå
som tillhandahålls fördelat på län och kommuner. Kartläggningen ska även
innehålla en redogörelse för antalet statliga arbetstillfällen i varje kommun.
Vidare ingår i uppdraget att beskriva vilken samverkan som sker mellan statliga
myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig service och närvaro
samt i vilken utsträckning som statliga myndigheter samrått i enlighet med 20 §
förordningen (2017:583) vid verksamhetsminskningar som planerats efter
2014.
I en andra del av uppdraget ska en redovisning av metoder för hur
länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i
kommunerna göras. Den delen redovisas den 15 augusti 2019 och är inte en del
av den här rapporten.

1.2 Genomförande av uppdraget
Regeringsuppdraget riktade sig till samtliga Länsstyrelser och angav att
uppdraget ska presenteras som en samlad redovisning och samordnas av
Länsstyrelsen i Örebro län. Regeringsuppdraget har samordnats a–v
Länsstyrelsen i Örebro län under ledning av länsråd Anna Olofsson.
För uppdraget har en arbetsgrupp inom Länsstyrelserna bildats med uppdrag att
säkerställa inriktning och kvalitet samt ansvara för slutsatser, presentation och
rapportering. Arbetsgruppen har bestått av Katarina Ljunggren, Länsstyrelsen i
Norrbottens, Nina Elmsjö, Länsstyrelsen i Jönköpings, Agneta Gustafsson,
Länsstyrelsen i Kalmar, Mats Kryhl, Länsstyrelsen i Skåne, Andres Delgado
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Lopez, Länsstyrelsen i Södermanlands, Åsa Sars, Länsstyrelsen i
Västmanlands, Sten Olsson, Länsstyrelsen i Östergötlands och Ingela
Fredriksson, Länsstyrelsen i Örebro län.
WSP har anlitats för att genomföra kartläggningen och bistå länsstyrelserna i
genomförandet av uppdraget. Vid fyra tillfällen har arbetsgruppen och WSP
träffats för diskussion kring metod och genomförandefrågor, avgränsningar och
preliminära resultat. Löpande avstämningar har skett mellan WSP och
Länsstyrelsen i Örebro läns projektledare. I slutfasen av arbetet har preliminära
resultat och utkast till rapport delgetts Landshövdingar och Länsråd i samtliga
län.
Initialt togs även kontakter med arbetsgivarverket för ett inledande samråd i
enlighet med regeringsbeslutet. Efter gemensamt övervägande konstaterades
att det inte fanns skäl för ett fortsatt samarbete inom ramen för uppdraget.

1.3 Metod
Genomförandet av uppdraget har skett utifrån följande övergripande upplägg:
Moment

Metod/källa

Redovisning fördelat på län och kommun av vilka
myndigheter som bedriver verksamhet i länen
och vilka statliga tjänster samt servicenivå som
tillhandahålls.

SCB:s företagsregister

Redovisning av antal statliga arbetstillfällen per
kommun.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
(RAMS) från SCB

Beskrivning av vilken samverkan som sker
mellan statliga myndigheter, landsting och
kommuner gällande statlig service och närvaro.

Enkät till ett urval myndigheter

Redovisning av i vilken utsträckning statliga
myndigheter har samrått med den som har
ansvar för det regionala tillväxtarbetet,
länsstyrelsen och andra berörda vid
verksamhetsminskningar.

Telefonintervjuer med regionalt
tillväxtansvariga och ett urval myndigheter
samt skriftlig fråga till länsstyrelserna

Metoden och källor för respektive moment beskrivs och kommenteras nedan,
efter en beskrivning av urvalet av servicemyndigheter.

Statlig närvaro och statlig service
Uppdragets olika delmoment innebär att uppdraget har ett fokus på dels
samtliga myndigheter, dels myndigheter med omfattande service till och
kontakt med medborgare. I Statskontorets rapport 2016:8 ”Statliga
myndigheters lokalisering - Ett samlat underlag” gjordes en motsvarande
kategorisering av myndigheter som många medborgare ofta har kontakt med. I
Statskontorets rapport 2016:8 var dessa myndigheter Arbetsförmedlingen,
Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Centrala
studiestödsnämnden, Migrationsverket och Lantmäteriet. Statskontoret
benämnde dessa myndigheters arbetsställen ”servicearbetsställen”.
För att urskilja myndigheter med omfattande service till och kontakt med
medborgare i föreliggande uppdrag har utgångspunkten varit den kategorisering
som gjordes i Statskontorets rapport 2016:8. Därutöver har även
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Kriminalvården, Polismyndigheten och Trafikverket inkluderats för att
återspegla de myndigheter som utpekats av regeringen att ingå i Statskontorets
aktuella uppdrag att kartlägga vissa myndigheters planer för lokalisering av
verksamhet 1. Det innebär att sammantaget har elva myndigheter studerats
särskilt ur ett serviceperspektiv inom ramen för detta uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kronofogden
Lantmäteriet
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Skatteverket
Trafikverket

De elva myndigheterna benämns i denna rapport som servicemyndigheter.
Mot bakgrund av att Statskontoret samtidigt har haft i uppdrag att kartlägga
dessa myndigheters (utom Migrationsverkets) planer för lokalisering av
verksamhet har viss samordning av kontakterna med dessa myndigheter skett
genom att myndigheternas kontaktpersoner initialt varit desamma för de två
uppdragen. Efter hand som uppdraget har pågått har i vissa fall rollen som
kontaktperson överlåtits till andra personer inom myndigheterna. I Bilaga G:
Kontaktpersoner vid myndigheterna för sammanställning av enkätsvar om
samverkan framgår kontaktperson inom respektive myndigheter.

SCB:s företagsregister
För att beskriva vilka myndigheter som bedriver verksamhet i Sveriges län och
kommuner används officiell statistik från SCB:s allmänna företagsregister över
statliga myndigheters arbetsställen. De uppgifterna om arbetsställen som
används i rapporten avser maj 2019. De statliga myndigheternas arbetsställen
har kategoriserats utifrån deras egenskap som servicearbetsställe eller annan typ
av arbetsställe utifrån urvalet av servicemyndigheter ovan. Syftet är att skilja
mellan å ena sidan den statliga närvaro som i första hand syftar till att
tillhandahålla service till medborgare och å andra sidan den statliga verksamhet
vars lokalisering främst motiveras av andra skäl än tillhandahållandet av
service till medborgare.
I företagsregistret finns Sveriges samtliga företag, myndigheter, organisationer
och alla deras arbetsställen registrerade 2. Företagsregistret är således en källa

1

Uppdrag att kartlägga vissa myndigheters planer för lokalisering av verksamhet.
Regeringsbeslut 2019-04-04, Fi2019/01406/SFÖ.
2
https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/ (190510)
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till information om såväl privat som offentlig sektor och ger en samlad bild
över var myndigheterna har arbetsställen i landet.
Begreppet arbetsställe avser varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där
företaget eller myndigheten bedriver verksamhet. Det innebär att
myndigheternas samtliga arbetsställen omfattas av beskrivningen, oavsett
vilken typ av verksamhet som bedrivs där. Bland servicearbetsställena ingår
exempelvis inte bara kontor med extern servicefunktion utan även arbetsställen
där verksamheten är av annan art, t.ex. interna administrativa uppgifter. Alla
verksamma företag har minst ett arbetsställe. Om företaget bedriver verksamhet
på olika adresser har det således flera arbetsställen. I SCB:s Företagsregister
betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms-,
arbetsgivare- eller F-skatt. Företag identifieras med organisations- eller
personnummer3.
Företagsregistret uppdateras med uppgifter från Skatteverket och andra
kompletterande källor. SCB inhämtar även information via egen enkät som
skickas ut i augusti varje år till alla företag med fler än ett arbetsställe.
Enkätutskicket görs i samband med SCB:s skyldighet att lämna ut
arbetsställenummer inför företagens redovisning av kontrolluppgifter till
Skatteverket. Det innebär att endast mindre förändringar i registret sker under
våren och vissa faktiska förändringar bland myndigheternas arbetsställen kan
därmed synas med viss fördröjning. Det tillgängliga datamaterialet för maj
2019 innehåller därför endast små skillnader mot uppgifterna för 2018.
Datan i uttaget från företagsregistret omfattar totalt 2930 arbetsställen hos 220
myndigheter. Det totala antalet om 220 myndigheter kan skilja sig något från
motsvarande antal i andra förteckningar över statliga myndigheter. Det beror
delvis på hur begreppet myndighet definieras. När en myndighet är
värdmyndighet för en annan kommer arbetsstället t.ex. att redovisas på
värdmyndigheten. Det innebär exempelvis att Valmyndighetens enda
arbetsställe inte redovisas som ett arbetsställe hos Valmyndigheten som egen
myndighet utan som ett arbetsställe hos Skatteverket som värdmyndighet.
Av de 2930 arbetsställena utgör 1312 servicearbetsställen. Totalt finns det även
113 Servicekontor (se Centrala begrepp i rapporten), för vilka antingen
Skatteverket eller Försäkringskassan är huvudman. Som regel är även någon av
dessa två även lokalhållare men i flera fall är Arbetsförmedlingen det och på
fyra platser är kommunerna lokalhållare. Det innebar att Skatteverket,
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är närvarande genom
Servicekontoren på fler platser än arbetsställeförteckningen visar. För att
bibehålla en konsekvent redovisningsstruktur justeras dock inte den
grundläggande statistiken med anledning av detta utan Servicekontoren
redovisas istället separat.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) från SCB
Redovisning av antal statliga arbetstillfällen per kommun bygger på
registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Den data som redovisas i
denna kartläggning är uppgifter om förvärvsarbetande dagbefolkning (16+ år)

3

https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/variabelbeskrivning/#J (190510)
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inom statlig förvaltning och avser 2017, vilket är det senast tillgängliga året i
RAMS. Data för 2018 publiceras i november 2019.
I SCB:s institutionella sektorindelning av sysselsättningsstatistiken avser statlig
förvaltning alla statliga förvaltningsmyndigheter och andra centrala
förvaltningsorgan, vars behörighet normalt sträcker sig över hela det
ekonomiska territoriet, utom förvaltning av sociala trygghetsfonder 4.

Enkät om samverkan
För att beskriva vilken samverkan som sker mellan statliga myndigheter,
landsting och kommuner gällande statlig service och närvaro har en skriftlig
enkät skickats ut till de elva servicemyndigheter som ges särskild
uppmärksamhet i kartläggningen.
Enkäten (se Bilaga D: Enkätfrågor om samverkan) är utformad med
strukturerade frågor och med standardiserade svarsalternativ för att dels
underlätta behandlingen av inkomna svar och dels möjliggöra en insamling av
svar under den begränsade tidsperiod som funnits till förfogande.
Enkätfrågorna är formulerade på ett sätt som fångar upp samverkan i syfte att
upprätthålla respektive myndighets närvaro i olika delar av landet och
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna. Den övergripande fråga
som enkäten har syftat besvara är huruvida den svarande myndigheten
tillhandahåller service i samverkan med andra myndigheter, landsting eller
kommuner och i sådana fall med vilka samt vilken typ av samverkan det rör sig
om. Alla myndigheter samverkar med andra aktörer av en mängd skäl, men
samverkan av andra skäl än att upprätthålla närvaro i olika delar av landet och
tillgängliggöra service till medborgarna har avgränsats bort ur enkäten med
hänsyn till innehållet i regeringsuppdraget. Denna avgränsning har klargjorts
för de svarande i introduktionstexten till enkäten. Enkätfrågorna har stämts av
med länsstyrelsens arbetsgrupp innan de skickats ut till myndigheterna.
Enkäten har skickats ut till de elva servicemyndigheternas kontaktpersoner som
sedan ombesörjt den interna samordningen inom respektive myndighet av
insamlandet av svar. Myndigheterna hade ungefär en vecka på sig att besvara
enkäten. En muntlig genomgång av bakgrund och syfte med enkäten med
myndigheternas kontaktpersoner föregicks utskicket. Samtliga elva
myndigheter besvarade enkäten5.

Intervjuer och frågor om samråd
Som underlag för en redovisning av i vilken utsträckning statliga myndigheter
har samrått med de organ som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet,
länsstyrelsen och andra berörda vid verksamhetsminskningar enligt

4

SCB, 2014: Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014. MIS 2014:1.
CSN besvarade frågorna muntligen via telefon då deras svar var så kortfattat att det inte
ansågs meningsfullt med ett skriftligt utskick. Myndighetens remissvar på
servicekontorsutredningen (SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service på fler
platser) översändes samtidigt som komplement till de muntliga svaren, som klargörande av
hur myndigheten har resonerat i fråga om möjlig framtida samverkan med servicekontoren.

5
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förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete har dels strukturerade
telefonintervjuer genomförts med regionalt tillväxtansvariga och med ett urval
myndigheter och dels skriftliga frågor ställts till samtliga länsstyrelser.
Skriftliga frågor har ställts till samtliga länsstyrelser om huruvida samråd har
skett enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (se Bilaga F: Frågor till
samtliga länsstyrelser om samråd enligt förordningen om regionalt
tillväxtarbetet). Frågorna har skickats ut till arbetsgruppens kontaktnät, de
personer som besvarat frågorna anges i Bilaga H: Personer inom länsstyrelsen
som besvarat frågor om samråd vid verksamhetsminskningar. Svar på denna
fråga har erhållits från samtliga länsstyrelser. Den korta tidsperioden som
länsstyrelserna har haft att besvara frågan innebär att frågorna inte
nödvändigtvis är besvarade av personer med fullständig kännedom om
huruvida samråd har skett eller inte. Därför tolkas svaren med försiktighet.
Snarare än att redogöra för varje enskild länsstyrelsens svar redovisas svaren i
denna rapport för att ge en övergripande bild av länsstyrelsernas svar (se avsnitt
5.2).
Då samtliga län påverkats av verksamhetsminskningar av åtminstone någon
myndighet sedan 2014 har det inte varit meningsfullt att göra ett urval av
regioner att intervjua och intervjuerna har därför riktats till samtliga regioner.
Intervjuerna gjordes under en tidsperiod på ca en vecka. Intervjupersonerna på
regionerna har identifierats i samråd med länsstyrelserna och på de utvalda
myndigheterna av myndigheternas kontaktpersoner. Intervjuerna genomfördes
med strukturerade intervjufrågor enligt frågeguiden (se bilaga E).
Intervjuer med samtliga regioner, med undantag från Region Gotland, har
kunnat genomföras. Samtliga intervjuade fick frågorna utskickade innan
intervjun och har därmed haft möjlighet att förhöra sig internt inom respektive
organisation för att kunna besvara frågorna. På motsvarande sätt som med
frågan till länsstyrelserna innebär den korta tidsperioden för intervjuerna att
svaren måste tolkas med viss försiktighet. De intervjuade har i flera fall inte
varit anställda vid regionen sedan 2014 och har vidare i olika utsträckning
frågat andra personer inom organisationen om hjälp för att kunna besvara
frågorna. Möjligheten att säkerställa svarens korrekthet har varit begränsad med
hänvisning till att tiden varit knapp. Därför har inte heller regionernas svar
redovisas region för region. Den redogörelse som presenteras i avsnitt 5.2 syftar
till att ge en övergripande bild av hur regionerna har upplevt frågan om samråd
i samband med myndigheters verksamhetsminskningar sedan 2014.
Intervjuerna med myndigheter har gjorts med ett urval av fyra myndigheter:
Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, Migrationsverket och Skatteverket. Syftet
med urvalet har varit att fånga upp olika erfarenheter av samråd. Som underlag
för urvalet har de skriftliga svaren från länsstyrelserna använts.
Arbetsförmedlingen återkommer ett stort antal gånger med perspektiv på
pågående samråd i samband med myndighetens beslutade
verksamhetsminskningar, Lantmäteriet endast en gång trots
verksamhetsminskningar under perioden, Migrationsverket ett stort antal
gånger från perioden 2014 med varierande svar och Skatteverket där
svarsunderlaget anger att myndigheten informerat snarare än samrått.
Intervjuerna har gjorts med personer som utsetts av respektive myndighet (se
Bilaga I: Personer som intervjuats om samråd vid verksamhetsminskningar).
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Syftet har inte varit att med dessa intervjuer få en detaljerad bild av varje
enskilt samråd, utan snarare att få en mer principiell bild av myndigheternas
agerande vid verksamhetsminskningar med perspektiv på samråd.
Intervjuerna med myndigheterna utgör ett komplement till intervjuerna med
regionerna och de svar som erhållits från länsstyrelserna och bidrar därmed till
en förståelse för varför samråd sker eller inte sker och utifrån vilka
bevekelsegrunder det sker. Vid återkommande tillfällen under intervjuerna har
intervjupersonerna poängterat att det kan finnas lokala variationer i
samrådspraxis, t.ex. därför att de lokala cheferna har haft mandat att besluta om
hur samråd ska genomföras. Det medför att den bild som ges av myndigheterna
inte alltid stämmer i detalj med motsvarande bild från intervjuerna med
regionerna eller svaren från länsstyrelserna. Intervjuerna med myndigheterna
har sammanfattats i kapitel 5.1. Dessa sammanfattningar har lästs och godkänts
av respektive intervjuperson.

1.4 Centrala begrepp i rapporten
I rapporten används en mängd begrepp som kan tolkas på olika sätt. I
utförandet av detta uppdrag och således i denna rapport används dessa begrepp
med följande betydelse:
Arbetsställe: Varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där en
myndighet bedriver verksamhet.
Mötesplats: Mötesplats är en samverkansform som startade 2014 och som var
ett resultat av regeringsuppdraget Mötesplats och information.
Regeringsuppdraget avslutades 31 december 2018. Mötesplats var en
samverkansform mellan Migrationsverket och Skatteverket, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och SKL som syftade till att
förenkla processen för nyanlända i deras initiala myndighetskontakter genom
att säkerställa att det i Servicekontorens lokaler fanns handläggare från
myndigheterna på plats samtidigt.
Sysselsatta inom statlig förvaltning: Förvärvsarbetande inom statliga
förvaltningsmyndigheter och andra centrala förvaltningsorgan, vars behörighet
normalt sträcker sig över hela det ekonomiska territoriet, utom förvaltning av
sociala trygghetsfonder.
Servicearbetsställe: Arbetsställe hos någon av de elva servicemyndigheter som
studeras särskilt i denna rapport.
Servicekontor: Servicekontor är en samverkansform mellan
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Servicekontor finns
på ett stort antal platser i landet (se Bilaga B: Orter med servicekontor) Till
Servicekontoren kan privatpersoner och företagare vända sig för att
få information och service kring tjänster från Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten eller Skatteverket. Vidare har Arbetsförmedlingen
lokalsamverkan med Servicekontor. Från och med den 1 juni 2019 ska Statens
servicecenter driva de statliga servicekontoren.
Servicemyndighet: Ordet servicemyndighet är inte ett etablerat begrepp med
särskild formell betydelse utan används i denna rapport för att benämna
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myndigheter med omfattande service till och kontakt med medborgare. De elva
servicemyndigheter som studeras särskilt i denna rapport är
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan,
Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Trafikverket.
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2 Statliga myndigheters närvaro i Sverige
I detta kapitel redovisas moment 1: Redovisning fördelat på län och kommun
av vilka myndigheter som bedriver verksamhet i länen och vilka statliga
tjänster samt servicenivå som tillhandahålls.

2.1 Antal arbetsställen och antal myndigheter – två
sätt att beskriva statlig närvaro
I förteckningen över svenska myndigheters arbetsställen i SCB:s
företagsregister, maj 2019, finns 220 myndigheter (se den översiktliga
sammanställningen i Tabell 1). Dessa 220 myndigheter är sammantaget
verksamma vid 2930 arbetsställen runt om i Sverige. Av Sveriges 290
kommuner finns det statliga arbetsställen i 275 och i 15 kommuner6 finns det
således inga. Stockholm är den kommun med flest statliga arbetsställen och
över 60% av alla myndigheter har minst ett arbetsställe där. Detta speglar i hög
grad Stockholm som huvudstad. Ett stort antal myndigheter (101) har endast ett
arbetsställe och av dessa ligger över hälften i Stockholms kommun och två
tredjedelar i Stockholms län.
Tabell 1: Översikt över svenska myndigheter med arbetsställen i SCB:s företagsregister, maj
2019.
Antal myndigheter

220

Antal arbetsställen

2930

Antal kommuner (av 290) med statlig närvaro

275

Antal myndigheter med endast ett arbetsställe

101

…varav i Stockholms län

69

…varav i Stockholms stad

58

Antal servicearbetsställen7

1312

Antal Servicekontor

113

Flest arbetsställen har Polismyndigheten, följt av Arbetsförmedlingen och
Trafikverket (Tabell 2: De 15 myndigheter med flest arbetsställen i Sverige).
Generellt sett står de elva servicemyndigheterna, med undantag för CSN och
Pensionsmyndigheten för en relativt hög andel av det totala antalet
arbetsställen. Knappt hälften av alla statliga arbetsställen är servicearbetsställen

6

Nykvarn, Ydre, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo, Osby, Grästorp, Essunga, Gullspång,
Töreboda, Hjo, Gagnef, Orsa och Säter
7
Arbetsställen hos någon av de elva servicemyndigheterna Arbetsförmedlingen, Centrala
studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden,
Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och
Trafikverket.
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(1312) och sju av de 15 myndigheter med flest arbetsställen ingår i denna
studies urval av servicemyndigheter. Bland de myndigheter med flest
arbetsställen finns också försvarsmakten, ett antal universitet och Sveriges
Domstolar, som är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet och omfattar
de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och
arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och
Domstolsverket 8.
Tabell 2: De 15 myndigheter med flest arbetsställen i Sverige
Myndighet

Antal arbetsställen

POLISMYNDIGHETEN

380

ARBETSFÖRMEDLINGEN

240

TRAFIKVERKET

164

FÖRSÄKRINGSKASSAN

130

UPPSALA UNIVERSITET

123

KRIMINALVÅRDEN

121

FÖRSVARSMAKTEN

110

SKATTEVERKET

104

SKOGSSTYRELSEN

90

SVERIGES DOMSTOLAR

85

GÖTEBORGS UNIVERSITET

81

STATENS JORDBRUKSVERK

78

LUNDS UNIVERSITET

74

FÖRSVARETS MATERIELVERK

67

MIGRATIONSVERKET

62

Att en myndighet har många arbetsställen betyder inte med automatik att den är
geografiskt utspridd över landet. Detta blir framför allt tydligt när det gäller
universitet med många arbetsställen på få orter. Ett annat sätt att beskriva
statliga myndigheters närvaro i landet är därför att istället redovisa antal
kommuner som respektive myndighet har arbetsställe i (Tabell 3: De 15
myndigheter med störst geografisk spridning). I jämförelse med Tabell 2: De
15 myndigheter med flest arbetsställen i Sverige omfattar Tabell 3: De 15
myndigheter med störst geografisk spridning således inga universitet, och
ytterligare några servicemyndigheter hamnar istället högre.

8

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/ (190520)
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Tabell 3: De 15 myndigheter med störst geografisk spridning
Myndighet

Antal kommuner med
arbetsställen

POLISMYNDIGHETEN

254

ARBETSFÖRMEDLINGEN

190

TRAFIKVERKET

96

FÖRSÄKRINGSKASSAN

90

SKOGSSTYRELSEN

87

STATENS JORDBRUKSVERK

73

SKATTEVERKET

70

KRIMINALVÅRDEN

57

FÖRSVARSMAKTEN

51

LANTMÄTERIET

51

SVERIGES DOMSTOLAR

48

FORTIFIKATIONSVERKET

44

MIGRATIONSVERKET

43

LIVSMEDELSVERKET

43

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

37

Det är stor variation i den geografiska spridningen bland de 15 myndigheter
med störst geografisk spridning, Kronofogden med arbetsställe i 37 kommuner
till Polismyndigheten med arbetsställen i 254 kommuner. Endast två
myndigheter, Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen finns i mer än hälften
av landets kommuner. Nio av de 15 myndigheter med flest arbetsställen ingår i
denna studies urval av servicemyndigheter.

2.2 Redovisning av statliga myndigheters närvaro per
län och kommun
I detta avsnitt redovisas antal arbetsställen per län och kommuner. En länsvis
redogörelse för vilka myndigheter som har arbetsställen i vart och ett av länen,
samt hur många arbetsställen varje myndighet har redovisas i tabellform i
Bilaga A: Myndighetsarbetsställen per län 2019. Motsvarande redovisning på
kommunnivå görs i separat Excelbilaga.
Som framgår av Figur 1: Antal arbetsställen för statliga myndigheter per län är
det i de tre storstadslänen som statliga myndigheter har flest arbetsställen.
Uppsala län följer därpå, vilket har sin orsak i universitetsnärvaron. Bara
Uppsala universitet ensamt har 119 arbetsställen i Uppsala vilket motsvarar mer
än hälften av alla statliga arbetsställen i länet. Även norrlandslänen kommer
relativt högt på listan, framför allt Norrbottens och Västerbottens län.

21

Figur 1: Antal arbetsställen för statliga myndigheter per län

Sett per invånare (Figur 2: Antal arbetsställen per 1000 invånare för statliga
myndigheter per länblir bilden något annorlunda. De största förändringarna i
jämförelse med bilden av totalt antal arbetsställen är att storstadslänen hamnar
långt ner, medan Gotland går från sista till andra plats. Norrlandslänen hamnar
ytterligare lite högre sett i relation till invånarantalet medan län som Halland
och Jönköping ligger långt ner i båda figurerna.
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Figur 2: Antal arbetsställen per 1000 invånare för statliga myndigheter per län

Nedbrutet på kommunnivå Figur 3: Antal arbetsställen för statliga myndigheter
per kommun blir bilden av statliga myndigheters arbetsställen i landet mer
nyanserad och vissa inomregionala mönster framträder. Mest tydligt blir att
residensstäderna tydligt sticker ut (merparten av de mörkgröna fläckarna i
kartan). Återigen framträder universitetsnärvaron i ett exempel som Lund. Som
nämnts ovan saknar 15 av kommunerna statliga arbetsställen helt.
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Figur 3: Antal arbetsställen för statliga myndigheter per kommun

Återigen blir bilden annorlunda när antalet arbetsställen relateras till
folkmängden i respektive kommun Figur 4: Antal arbetsställen per 1000
invånare för statliga myndigheter per kommun. Flera ytstora kommuner i
Norrlands inland dominerar den visuella bilden och residensstäderna blir inte
längre lika framträdande. Enstaka kommuner utmärker sig, t.ex. Haparanda
vilket beror på att invånarantalet är relativt litet, och Karlsborg vilket beror på
en hög närvaro av försvarsrelaterad verksamhet. Även universitetsstäderna har
en relativt hög statlig närvaro, även sett i relation till folkmängden.
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Figur 4: Antal arbetsställen per 1000 invånare för statliga myndigheter per kommun
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Antal myndigheter per län och kommun
Om motsvarande redovisning görs ur perspektivet antal myndigheter per län
eller kommun, framträder ett liknande mönster som i redovisningen av antal
arbetsställen. Det övergripande mönstret är detsamma, både på kommun- och
länsnivå vilket tydligast framgår vid en jämförelse mellan kartbilderna i Figur
7–8 och Figur 3-4. Däremot blir skillnaden större i enskilda kommuner och för
enskilda myndigheter.
En effekt av att myndighetsnärvaron redovisas på detta sätt är att stora statliga
arbetsgivare med många arbetsställen på få orter blir avsevärt mindre synliga
(jmf t.ex. universitetsorterna Lund och Uppsala i Figur 4: Antal arbetsställen
per 1000 invånare för statliga myndigheter per kommun och Figur 8: Antal
statliga myndigheter med arbetsställen per 1000 invånare per kommun).
Omvänt blir orter med många myndigheter med relativt få arbetsställen mer
synliga. Mest tydligt blir detta för Stockholm, där rollen som huvudstad
framträder mycket tydligt Figur 5: Antal statliga myndigheter med arbetsställen
per län. Ett stort antal myndigheter har enbart ett arbetsställe och som framgår
av Tabell 1 ovan är merparten av dessa lokaliserade i Stockholm.

Figur 5: Antal statliga myndigheter med arbetsställen per län
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Figur 6: Antal statliga myndigheter med arbetsställen per 1000 invånare per län
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Figur 7: Antal statliga myndigheter med arbetsställen per kommun
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Figur 8: Antal statliga myndigheter med arbetsställen per 1000 invånare per kommun
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2.3 Redovisning av elva servicemyndigheters närvaro
per län och kommun
För att beskriva servicenivån i Sveriges län och kommuner redovisas de elva
utvalda servicemyndigheternas närvaro i kartform i Bilaga C: Antal
arbetsställen och antal arbetsställen per 1000 invånare per kommun för de elva
servicemyndigheterna, myndighet för myndighet (samt som Exceltabell bifogad
med leveransen av denna rapport. Dessa servicemyndigheters verksamhet är
bitvis av mycket olika karaktär och för en ingående analys av den statliga
servicenivån runt om i landet bör varje myndighet analyseras var för sig. En
samlad bild av de elva servicemyndigheternas närvaro ger dock en
övergripande bild av var statliga servicemyndigheter är mer eller mindre
närvarande och därför sammanfattas denna bild här samlat för de elva
myndigheterna (Figur 9–12).
Återigen upprepas den generella bild som redan framkommit av Figur 1–4. Län
och kommuner med många myndighetsarbetsställen totalt sett är också de län
som har många servicearbetsställen. Då bör vi skriva det. De största undantaget
från detta generella mönster på kommunnivå är Uppsala och Lund som båda
två har relativt sett betydligt fler andra typer av myndighetsarbetsställen än
servicearbetsställen, samt Malmö, som omvänt har relativt sett många
servicearbetsställen i jämförelse med andra myndighetsarbetsställen. I övrigt
finns det en viss tendens att många mindre kommuner har relativt fler
servicearbetsställen jämfört med myndighetsarbetsställen, p.g.a. att de andra
myndigheterna, inte är lika utspridda över landet och därmed på de mindre
orterna.
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Figur 9: Antal servicearbetsställen per län
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Figur 10: Antal servicearbetsställen per 1000 invånare per län

32

Figur 11: Antal servicearbetsställen per kommun
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Figur 12: Antal av de elva servicemyndigheterna med arbetsställen per kommun

Servicekontor
Servicekontor är en samverkansform mellan Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Servicekontor finns på ett stort antal
platser i landet (se Bilaga B: Orter med servicekontor). Till Servicekontoren
kan privatpersoner och företagare vända sig för att få information och
service kring tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller
Skatteverket. Vidare har Arbetsförmedlingen lokalsamverkan med
Servicekontor. Från och med den 1 juni 2019 ska Statens servicecenter driva de
statliga servicekontoren. Regeringen har fattat beslut om en utökning av
servicekontoren.
Ur ett serviceperspektiv har servicekontoren en central roll för befolkningens
tillgänglighet och eftersom var och en av dessa representerar tre myndigheter
fångas de inte upp på ett rättvisande sätt i den bild som ges av de elva
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servicemyndigheternas arbetsställen. Istället redovisas de här separat. Figur 13:
De 113 servicekontorens utbredning i landet visar på tätortsnivå var de 113
servicekontoren är lokaliserade samt vilka kommuner som har respektive inte
har minst ett servicekontor. En förteckning över orter där det finns
servicekontor ligger som Bilaga B: Orter med servicekontor.

Figur 13: De 113 servicekontorens utbredning i landet
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3 Statliga arbetstillfällen i Sverige
I detta kapitel redovisas moment 2: Redovisning av antal statliga arbetstillfällen
per kommun.
För att redovisa antal statliga arbetstillfällen har registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik (RAMS) för sektorn statlig förvaltning använts. Då
uppgifterna i RAMS publiceras i november med ett års eftersläpning avser
senast tillgängliga uppgifter år 2017. En fullständig tabell över sysselsatta inom
statlig förvaltning på kommunnivå biläggs denna rapport i Excelformat. Här
ges därför endast en sammanfattande bild.
I absoluta tal mätt har Stockholms län det avsevärt största antalet statliga
arbetstillfällen – mer än dubbelt så många som Västra Götalands län på plats
två, och nästan tre gånger fler än Skåne län på plats tre (Figur 14: Antal
sysselsatta inom statlig förvaltning per län 2017). Återigen är
huvudstadsfunktionen tydlig hos Stockholm som även hamnar högt på
motsvarande graf över sysselsatta per invånare (Figur 15: Antal sysselsatta
inom statlig förvaltning per 1000 invånare per län 2017).
I synnerhet kartan över sysselsättning på kommunnivå (Figur 16: Antal
sysselsatta inom statlig förvaltning per 1000 invånare per kommun 2017)
synliggör att mönstret för arbetsställen är starkt korrelerat med de statliga
arbetstillfällena.
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Figur 14: Antal sysselsatta inom statlig förvaltning per län 2017
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Figur 15: Antal sysselsatta inom statlig förvaltning per 1000 invånare per län 2017
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Figur 16: Antal sysselsatta inom statlig förvaltning per 1000 invånare per kommun 2017
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4 Samverkan om service
I detta kapitel redovisas moment 3: Beskrivning av vilken samverkan som sker
mellan statliga myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig service
och närvaro.
Den samverkan som avses rör samverkan i syfte att upprätthålla en närvaro i
olika delar av landet och tillgängliggöra myndighetens service till
medborgarna. Annan typ av samverkan, t.ex. som syftar till att stärka
samordningen av verksamheter och tjänster hos olika myndigheter ligger
utanför detta uppdrag. Vidare avses endast sådan samverkan som sker under
normala omständigheter (dvs inte krissituationer, allmänna val eller andra mer
sällanförekommande situationer).
För att beskriva vilken samverkan som sker mellan statliga myndigheter,
landsting och kommuner gällande statlig närvaro och service o har
intervjufrågor skickats ut och besvarats av representanter från de myndigheter
som ingår i utredningen. De frågor som ställts avser situationen i dagsläget, inte
planerade samverkansformer eller historiska samverkansformer.

4.1 Former för samverkan om service
De samverkansformer som återkommer i svarsunderlaget som rör samverkan i
syfte att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra
myndighetens service till medborgarna är Servicekontor (se Centrala begrepp i
rapporten), delade lokaler för permanent närvaro, nyttjande av andra
myndigheters lokaler vid tillfälliga besök, mobila kontorsenheter samt
Mötesplats (se Centrala begrepp i rapporten).

4.2 Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen uppger att de samverkar med andra statliga myndigheter
samt med kommuner i syfte att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet.

Samlokaliserat med Servicekontor
Arbetsförmedlingen uppger att myndigheten i dagsläget är samlokaliserat med
Servicekontor på 46 orter i landet vilket innebär att Servicekontoren finns
inhyrda i Arbetsförmedlingens lokaler. Arbetsförmedlingen tydliggör att detta
inte innebär att det finns en servicesamverkan mellan servicekontoren och
Arbetsförmedlingen.

Delade lokaler för permanent närvaro med andra
myndigheter
Arbetsförmedlingen uppger vidare att myndigheten på några få platser i landet
delar lokaler med andra myndigheter såsom Försäkringskassan och Polisen.
Arbetsförmedlingen framhåller att i de fall myndigheten sitter i samma lokaler
som Försäkringskassan underlättas myndigheternas uppdrag att förstärka
samarbetet dem emellan, exempelvis genom att kunna erbjuda flerpartsmöten
för kunder.
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Nyttjande av kommuners lokaler vid tillfälliga besök
Arbetsförmedlingen uppger att de idag har olika typer av
samlokaliseringslösningar med kommuner på ca 40 platser runt om i landet.
Antalet samlokaliseringslösningar och antalet platser varierar över tid.
Arbetsförmedlingen har som regel ingen personal fast placerad i kommunernas
lokaler. Istället finns en överenskommelse om att Arbetsförmedlingen får låna
eller hyra besöksrum i kommunens lokaler för att erbjuda bokade besök
och/eller erbjuda flerpartssamtal i samarbete med kommunen kring
gemensamma kunder. På vissa platser finns det arbetsförmedlare på plats vissa
bestämda tider. Arbetsförmedlingen framhåller att denna typ av lösning främst
förekommer i mindre kommuner där det inte finns ett arbetsförmedlingskontor,
men även i utsatta områden i storstäderna.
Utöver detta genomför Arbetsförmedlingen vid tillfällen gemensamma
aktiviteter med kommunen såsom jobbmässa eller rekryteringsträffar. Vid dessa
tillfällen hyr kommunen och Arbetsförmedlingen externa lokaler eller nyttjar
kommunens alternativt Arbetsförmedlingens lokaler.

Mötesplats
Arbetsförmedlingen uppger att de samverkat inom ramen för Mötesplats och
information. Myndigheten framhåller dock att då Mötesplats i regel är
lokaliserade till städer bidrar de inte i så stor utsträckning till
Arbetsförmedlingens närvaro eftersom det alltid finns ett
arbetsförmedlingskontor på samma ort.

4.3 Centrala studiestödsnämnden
CSN uppger att det i dagsläget inte finns någon samverkan med andra
myndigheter, landsting/regioner eller kommun i syfte att upprätthålla närvaro.

Möjlig framtida samverkan med Servicekontor
Centrala studiestödsnämnden har lämnat remissvar på SOU 2018:43 Statliga
servicekontor – mer service på fler platser. CSN ställer dig positiva till förslaget
om införande av en videomötestjänst på servicekontor samt ett gemensamt
uppdrag att tillsammans med Statens servicecenter genomföra en
pilotverksamhet där något eller några servicekontor ger service avseende CSN:s
verksamhet.
I CSN:s remissvar anger myndigheten att Statens servicecenter skulle kunna ge
allmän information och hjälpa studerande med ansökningar om studiestöd,
extra tillägg och inackorderingstillägg. CSN ser även att det kan finnas vinster
med att servicekontoren kan lämna information om studiestödet till besökare
som är där i andra ärenden. CSN framhåller dock att om direktåtkomst till
handläggningssystemen skulle bli aktuellt kommer CSN att behöva se över
behörigheter i handläggningssystemen.
CSN anser att de närmare förutsättningarna för uppdraget får utredas när
regeringen beslutat att pilotverksamheten ska genomföras.
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4.4 Försäkringskassan
Försäkringskassan uppger att samverkan om service sker med andra statliga
myndigheter, landsting/regioner eller kommun i syfte att upprätthålla närvaro.

Servicekontor
Den form för samverkan Försäkringskassan uppger med andra statliga
myndigheter är servicekontor som finns i en stor del av landet.

Nyttjande av landstings, regioners och kommuners lokaler
vid tillfälliga besök
Försäkringskassan hyr på fyra orter i landet in sig i landsting/regionens lokaler
vid bokade besök med försäkrade och i viss mån för distansarbetsplatser som
handläggare kan använda i anslutning till inbokade besök. Dessa är Berg
(Jämtland Härjedalen), Pajala (Norrbotten), Skara och Tidaholm (Västra
Götaland).
Försäkringskassan hyr i stort antal kommuner 9 in sig i kommuners lokaler vid
bokade besök med försäkrade och i viss mån för distansarbetsplatser som
handläggare kan använda i anslutning till inbokade besök.

Övrig samverkan
Utöver ovan samverkan med myndigheter, landsting/region och kommun ingår
Försäkringskassan i två nationsövergripande samverkansformer.
Den första är Øresunddirekt. Øresunddirekt är en informationstjänst som
förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och
näringsliv i Öresundsregionen och finns i Malmö och i Köpenhamn.
Deltagande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Skatteverket samt Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne.
Den andra är Grensetjänsten. Grensetjänsten är ett gränsöverskridande
samarbete mellan Sverige och Norge med kontor i Morokulien.
Huvuduppgiften för Grensetjänsten är att, med hjälp av ett heltäckande
myndighetsnätverk, hjälpa privatpersoner och företag att få fullständig
information. Från Sveriges sida ingår de statliga myndigheterna Skatteverket,
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen samt Region
Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. 10

4.5 Kriminalvården
Kriminalvården uppger att samverkan om service sker med andra statliga
myndigheter och kommuner i syfte att upprätthålla närvaro.

9

Bengtsfors, Båstad, Dorotea, Ed, Essunga, Filipstad, Forshaga, Grästorp, Götene, Hedemora, Herrljunga, Hjo,

Hylte, Håbo, Högsby, Hörby, Kungshamn, Laholm, Leksand, Ljusnarsberg, Markaryd, Rättvik, Skutskär,
Smedjebacken, Storfors, Timrå, Tranås, Vara, Ånge, Årjäng, Älvdalen, Örkelljunga
10

https://www.grensetjansten.com/sv/om/samarbetspartners/
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Nyttjande av Polisens lokaler vid tillfälliga besök
Kriminalvården uppger att det inom frivården på flera orter finns samarbete
med Polismyndigheten. Inom frivården i Stockholms län förekommer det i
Sollentuna och Södertörn att frivårdsinspektörer tar emot besök av klienter i
polisens besökslokaler istället för i sina egna. Inom frivården i Södra Norrland
sker regelmässigt klientmöten för frivården Borlänge i polisstationerna i
Avesta, Ludvika och Mora utifrån samarbetsavtal med polisen.

Nyttjande av kommuners lokaler vid tillfälliga besök
Kriminalvården uppger vidare att det inom ramen för frivården sker
regelbunden samverkan med kommuner 11 i vissa delar av landet, i syfte att öka
frivårdens närvaro. I de flesta fall handlar det enligt myndigheten om att
frivårdsinspektörer träffar klienter i socialtjänstens lokaler som är bosatta långt
ifrån frivårdskontoret, vid trepartsmöten eller inom ramen för sociala
insatsgrupper.

4.6 Kronofogden
Kronofogdemyndigheten uppger att det i dagsläget inte finns någon samverkan
med andra myndigheter, landsting/regioner eller kommun i syfte att
upprätthålla statlig närvaro och service.

Dialog upprättad med Statens servicecenter
Myndigheten meddelar samtidigt att en dialog har inletts med Statens
servicecenter om möjligheterna att överföra Kronofogdens
kundserviceverksamhet till servicekontoren.

4.7 Lantmäteriet
Lantmäteriet uppger att det i dagsläget inte finns någon samverkan med andra
myndigheter, landsting/regioner eller kommun i syfte att upprätthålla statlig
närvaro och service.

4.8 Migrationsverket
Migrationsverkets samverkan med andra myndigheter, landsting/regioner eller
kommun i syfte att upprätthålla statlig närvaro och service är i dagsläget
begränsad till samverkan inom ramen för Mötesplats vilket syftar till att
underlätta övergången för de sökande från Migrationsverket till nästa
myndighet.

Utmaningar kopplade till samverkan
Migrationsverket framhåller att det ur ett serviceperspektiv finns utmaningar
vad gäller samverkan med andra aktörer. Migrationsverket uppger att merparten
av Migrationsverkets service idag är kopplat till ett pågående ärende.

11

Ronneby, Sölvesborg, Olofström, Strömstad, Stenungsund, Åmål, Uddevalla, Lycksele, Storuman, Vilhelmina,

Kalix, Överkalix, Piteå, Boden, Haparanda, Sveg, Stockholm stad
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Utmaningen ligger dels i att sekretessen och förekomsten av känsliga uppgifter
i många ärenden är hög och dels att delar av målgruppen saknar eller har
begränsad möjlighet till legitimering, så som e-legitimation, och därmed har
begränsad möjlighet att genomföra e-tjänster. Detta innebär enligt
Migrationsverket begränsningar i att utföra service utan tillgång till
Migrationsverkets information och ärendehanteringssystem samt utan
specialistkompetens.
För att möta efterfrågan på service har Migrationsverket valt att fokusera dels
på framtida lokalisering riktad mot strategiska orter utifrån placering av
asylboenden och dels på att utveckla digitala tjänster.

Möjlig framtida samverkan med Servicekontor
I statskontorets utredning SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service på
fler platser, lämnar utredaren förslag om videomötestjänst där Migrationsverket
från och med 1 januari 2020 får tillgång till servicekontorsnätets
videomötestjänst för i huvudsak utredningssamtal. I statskontorets utredning
föreslås vidare att Migrationsverket får möjlighet att hyra in sig på det lokala
Servicekontoret och där placera egen personal. Utredningen bedömer dock att
det är svårt att flytta över service gällande tillståndsprocessen, t.ex.
anknytningsärenden, arbetstillstånd eller medborgarskap, då det skulle föreligga
en risk för otydlighet vart besökaren ska vända sig för sina respektive frågor,
liksom risk för att parallella strukturer skapades. Migrationsverket delar
utredarens bedömning rörande komplexiteten kring samverkan och service för
Migrationsverkets del. Migrationsverket har i nuläget tagit initiativ att föra
dialog med Statens servicecenter för att i närtid utreda vilka möjligheter som
föreligger rörande en videolösning.

4.9 Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten uppger att myndigheten funnits på samma åtta orter
sedan starten 2010 utöver deras medverkan i de 113 servicekontoren runt om i
landet. Myndigheten framhåller att de inte har några konkreta planer på att
ändra det i närtid utan i första hand försöker tillhandahålla service för hela
landet (och kunder utomlands) via telefon, hemsida, sociala medier och e-post.

Servicekontor
Pensionsmyndigheten uppger att det är via servicekontoren som primär fysisk
service ges. Myndigheten deltar till fullo i servicekontorssamarbetet
tillsammans med Försäkringskassan och Skatteverket och på vissa orter även
med Arbetsförmedlingen när det gäller lokaler.

Samverkan lokalt med andra myndigheter
Pensionsmyndigheten uppger att de samverkar lokalt med andra myndigheter
om kontor/resurser. Det är främst Försäkringskassan men har nyligen även
förekommit med Migrationsverket.
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Nyttjande av kommuners lokaler vid tillfälliga besök
Pensionsmyndigheten uppger att myndigheten vid tillfällen nyttjar kommunens
lokaler för informationsmöten med blivande pensionärer. I vissa fall sker denna
samverkan inom ramen för myndighetens ambulerande informationsmöten
vilka vanligen hålls i kommunens lokaler såsom Folkets hus, skolor, kulturhus
eller andra lämpliga lokaler.

4.10

Polismyndigheten

Samtliga sju polisregioner har redovisat svar. Polismyndigheten framhåller att
redovisning enligt detta uppdrag har begränsats till att omfatta närvaro och
samverkan i form av lokaler som är öppna för medborgarna och där
myndigheten tillhandahåller service via fysiska möten i icke skyndsamma
ärenden (anmälan om brott i efterhand, tipsmottagning och olika servicetjänster
i form av pass/id-kort, tillstånd, hittegods etc. samt lämnande av information
och upplysningar om myndighetens verksamhet m.m.)

Möjlig framtida samverkan med Servicekontor
Polismyndigheten uppger att samverkan pågår på nationell nivå avseende
utredning om eventuellt framtida samarbete mellan myndigheterna tillsammans
med Statens Servicecenter.
Polismyndigheten uppger att Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten i Örebro/Vivalla planerar för servicekontor i anslutning
till polisstation, dock inte samlokaliserat.

Delade lokaler för permanent närvaro med andra
myndigheter
Polismyndigheten uppger att myndigheten delar lokaler med andra myndigheter
på några orter runt om i landet. De myndigheter som nämns är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Kriminalvården,
frivården, Migrationsverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Samverkan
sträcker sig från delade lokaler utan samverkan i övrigt till gemensam
reception, växel, parkering och dyl.

Delade lokaler för permanent närvaro och nyttjande av
lokaler vid tillfälliga besök med landsting/region
Polismyndigheten uppger att de delar lokaler för permanent närvaro
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, räddningstjänst, ambulans och
1177. I Hallsberg använder Lokalpolisområdet Region Örebros lokaler vid
tillfälliga besök.

Delade lokaler med kommuner för permanent närvaro
Polismyndigheten delar lokaler med ett tjugotal kommuner, även i fall där det
lokala poliskontoret har begränsade öppettider. På vissa orter uppger
Polismyndigheten även att områdespoliser är lokaliserade i kommunens lokaler.
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Nyttjande av kommuners lokaler vid tillfälliga besök
Polismyndigheten nyttjar kommunens lokaler vid tillfälliga besök i ett trettiotal
kommuner. I flera fall tillhandahåller kommunen områdeskontor som
lokalpolisområdet nyttjar några timmar per vecka för tipsinlämning,
anmälningsupptagning och för möjlighet för medborgarna att träffa sin lokala
polis för rådfrågning. Därutöver samverkar Polismyndigheten med flera
kommuner med lokala polisområden i samband med medborgarmöten eller
liknande arrangemang. Polismyndigheten uppger att dessa ofta sker i
kommunens lokaler såsom skola, kommunhus, medborgarkontor och bibliotek
men även på publika platser såsom torg och i mobila kontorsenheter.

Annan samverkan med kommuner
Polismyndigheten uppger därutöver att myndigheten samverkar med ett 20-tal
kommuner i ärenden som gäller hittegods och inkomna handlingar, utlämning
av blanketter och information. I flera kommuner har Polisen även
samtjänstavtal för gemensam receptionstjänst, mötesbokning och mötesrum.

4.11

Skatteverket

Skatteverket uppger att samverkan med andra myndigheter, landsting/regioner
eller kommun i syfte att upprätthålla statlig närvaro och service är begränsad
till samverkan inom ramen för Servicekontor och Mötesplats.

Servicekontor
Skatteverket samverkar med andra statliga myndigheter inom ramen för
Servicekontor. Tjänstesamverkan sker inom ramen för Servicekontor med
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och lokalsamverkan med
Arbetsförmedlingen.
Skatteverket uppger att den samverkan som sker med kommuner sker inom
ramen för Servicekontor i de fall dessa är placerade i kommunens lokaler. De
kommuner som berörs är Vimmerby, Tierp och Katrineholm. Skatteverket
uppger att ytterligare servicekontor kan vara placerade i kommunen lokaler,
men att det i sådana fall är Försäkringskassan som är huvudman.

Mötesplats
Skatteverket uppger att de inom ramen för Mötesplats samverkat med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting

4.12

Trafikverket

Trafikverket konstaterar, efter intern utredning, att Trafikverket inte har/ingår i
några samverkanssammanhang som syftar till upprätthållande av
närvaro/tillgängliggörande av myndighetsservice.

46

4.13

Sammanfattning samverkan

Vilken samverkan sker inom respektive myndighet i syfte att upprätthålla
statlig närvaro och service? Tabell 4 nedan visar en sammanställning av den
samverkan som myndigheterna uppgett följt av sammanfattning av
kartläggningen.
Tabell 4: Sammanställning av myndigheternas svar avseende samverkan
Samverkan med…

Andra statliga
myndigheter

Landsting/region

Kommun

Övrig
samverkan

Arbetsförmedlingen

Samlokaliserat
med Servicekontor;
Delade lokaler för
permanent närvaro

Nej

Nyttjande av
kommuners
lokaler vid
tillfälliga
besök

Mötesplats

Centrala
studiestödsnämnden

Nej, men möjlig
framtida
samverkan med
Servicekontor

Nej

Nej

Nej

Försäkringskassan

Servicekontor

Nyttjande av andra
myndigheters lokaler vid
tillfälliga besök

Nyttjande av
kommuners
lokaler vid
tillfälliga
besök

Øresunddirekt
och
Grensetjänsten

Kriminalvården

Nyttjande av andra
myndigheters
lokaler vid tillfälliga
besök

Nej

Nyttjande av
kommuners
lokaler vid
tillfälliga
besök

Kronofogden

Nej, men dialog om
samverkan med
serviceontor

Nej

Nej

Nej

Lantmäteriet

Nej

Nej

Nej

Nej

Migrationsverket

Möjlig framtida
samverkan med
Servicekontor

Nej

Nej

Mötesplats

Pensionsmyndigheten

Servicekontor;
Delade lokaler för
permanent närvaro
och nyttjande av
andra
myndigheters
lokaler vid tillfälliga
besök

Nej

Nyttjande av
kommuners
lokaler vid
tillfälliga
besök

Nej

Polismyndigheten

Möjlig framtida
samverkan med
Servicekontor;
Delade lokaler

Delade lokaler;
Nyttjande av andra
myndigheters lokaler vid
tillfälliga besök

Delade
lokaler;
Nyttjande av
andra
myndigheters
lokaler vid
tillfälliga
besök;
Annan
samverkan

Ja

Skatteverket

Servicekontor

Nej

Servicekontor
i kommunens
lokaler

Mötesplats

Trafikverket

Nej

Nej

Nej

Nej
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Ja

Servicekontor och Mötesplats återkommande
samverkansformer
Servicekontor och Mötesplats återkommer som samverksamform för flera
myndigheter. Servicekontor uppges som samverkansform av
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket avseende
tjänstesamverkan och av Arbetsförmedlingen som lokalsamverkan. Mötesplats
uppges som samverkansform av Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och
Skatteverket.

Delade lokaler för permanent närvaro
Utöver lokalsamverkan genom Servicekontor är det Arbetsförmedlingen och
Polismyndigheten som uppger att de delar lokaler för permanent närvaro med
andra myndigheter, landsting/region och/eller kommuner. Arbetsförmedlingen
uppger att de på några få platser i landet finns i samma lokaler som
Försäkringskassan och Polisen. Polisen uppger att de delar lokaler med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Kriminalvården,
Migrationsverket, Tullverket, Åklagarmyndigheten men även med kommuner
på ett stort antal orter i landet. Pensionsmyndigheten uppger att de samverkar
lokalt med andra myndigheter om kontor/resurser, främst Försäkringskassan,
dock utan närmre specifikation.

Nyttjande av andra myndigheters och kommuners lokaler vid
tillfälliga besök vanligt förekommande
Ett stort antal myndigheter uppger samverkan i form av nyttjande av andra
myndigheters, regioner/landstings eller kommuners lokaler vid tillfälliga besök
i syfte att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra
myndighetens service till medborgarna. Samverkan sker främst med andra
myndigheter och kommuner men i enstaka fall även med landsting/region. De
myndigheter som uppger samverkan vid tillfälliga besök är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården,
Pensionsmyndigheten och Polismyndigheten.
Arbetsförmedlingen uppger att myndigheten har samlokaliseringslösningar med
ett stort antal kommuner som innebär att myndigheten får låna eller hyra
besöksrum i kommunens lokaler för att erbjuda bokade besök och/eller erbjuda
flerpartssamtal i samarbete med kommunen kring gemensamma kunder.
Försäkringskassan uppger att myndigheten på fyra orter i landet hyr in sig i
landsting/regioners och kommuners lokaler vid bokade besök med försäkrade
och i viss mån för distansarbetsplatser som handläggare kan använda i
anslutning till inbokade besök.
Kriminalvården (frivården) nyttjar på flera ställen såväl Polismyndighetens som
kommuners lokaler vid klientmöten.
Polismyndigheten nyttjar kommunens lokaler vid tillfälliga besök i ett stort
antal kommuner för tipsinlämning, anmälningsupptagning och för möjlighet för
medborgarna eller inom ramen för medborgarmöten.
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Några samverkar inte alls om service
I det svarsunderlag som inkommit är det fyra myndigheter som inte uppger
någon samverkan om service. Dessa är CSN, Kronofogden, Lantmäteriet och
Trafikverket. CSN och Kronofogden för dock diskussioner om en utökad
samverkan inom bl.a. servicekontoren.

4.14

Kommentarer och reflektioner kring
samverkan

Lokala samverkanslösningar vanligare hos vissa men inte
andra myndigheter
I förfrågningsunderlaget framkommer att det inte alltid finns en central
överblick inom myndigheterna över vilken samverkan som finns i syfte att
upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra myndighetens
service till medborgarna. De svarsunderlag som inkommit sträcker sig från en
enkel centraliserad beskrivning som i fallet med CSN, Kronofogden,
Lantmäteriet och Trafikverket till mycket ingående och decentraliserad
sammanställning som i fallet med Polismyndigheten med ett stort antal lokala
samverkanslösningar. Vidare finns ett antal myndigheter som inkommit med en
sammanställning av samverkanslösningar på såväl central som lokal nivå. Till
dessa hör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och
Pensionsmyndigheten.
Lokala samverkanslösningar förekommer i större utsträckning inom vissa
myndigheter. En förklaring till skillnader myndigheter emellan är dels skiftande
myndighetsstruktur med perspektiv på myndigheters fysiska närvaro runt om i
landet och dels olika grad av regionalt/lokalt
handlingsutrymme/självbestämmande inom respektive myndighet. En fråga att
undersöka vidare, med perspektiv på lokala samverkanslösningar, är vilka
formella hinder som finns inom respektive myndighet och myndighetsuppdrag
att samverka i syfte att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna.

Utmaningar kring samverkan om service
Ett antal myndigheter, såsom CSN och Migrationsverket, hänvisar bristande
samverkan till svårigheter kring samverkan om service. CSN nämner
behörigheter i handläggningssystemen och Migrationsverket
ärendehanteringssystem som ett hinder. Andra utpekade utmaningar uppges
vara sekretess och förekomsten av känsliga uppgifter i många ärenden.

Servicekontor möjlig samverkan för fler
I nuläget uppger Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen samverkan inom ramen för Servicekontor. Utöver nämnda
myndigheter lyfts Servicekontor som möjlig framtida samverkansform för
CSN, Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket. I kartläggningen
framkommer ett antal alternativa former för samverkan inom ramen för
Servicekontor. Bland dessa uppges videomötestjänst, möjlighet att hyra in sig
på det lokala Servicekontoret, allmän information och service i enklare ärenden
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och Mötesplats som innebar att det i Servicekontorens lokaler fanns
handläggare från myndigheterna på plats samtidigt. Detta är former som, med
hänsyn till formella hinder, bör utredas vidare.
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5 Samråd vid verksamhetsminskningar
I detta kapitel redovisas moment 4: Redovisning av i vilken utsträckning
statliga myndigheter, i enlighet förordningen om regionalt tillväxtarbete, har
samrått med den som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen
och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och
organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan
upprätthålla eller utveckla verksamheten när verksamhetsminskningar
övervägts 2014-2018 och vid aktuella verksamhetsminskningar. 12
Inledningsvis redovisas den bild som framkommer i intervjuer med ett urval
myndigheter. Därefter redovisasden bild som ges av regionala aktörer
(länsstyrelser och regioner). Myndighetsbilden bygger på intervjuer med
företrädare för respektive myndighet. Den regionala bilden bygger på skriftliga
och muntliga underlag från samtliga länsstyrelser och regioner. Källorna till
den delen är således många till antalet och mot bakgrund av bl.a. det stora
antalet respondenter har det inte bedömts vara meningsfullt att sammanställa
resultatet region för region utan snarare som en samlad bild av de intervjuer
som har gjorts.

5.1 Myndighetsbilden
Arbetsförmedlingen
Har det skett samråd i samband med verksamhetsminskningar?
På frågan om Arbetsförmedlingen har samrått med andra aktörer vid
verksamhetsminskningar enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete sedan
2014 svarar myndigheten att det är en mycket naturlig och självklar del av
processen.

Samråd var en rutin under den förra kontorsanpassningen 2015–2018, då ca 70
kontor stängdes allt eftersom servicen till kunder förflyttats från fysiska kontor
till självservice och service på distans, och är lika aktuellt i samband med
nuvarande omstrukturering som berör 132 kontor över hela landet.
Samråden har påbörjats innan beslut har tagits, i den aktuella omgången redan i
samband med budgetbeslutet för 2019. Enligt intervjusvaren har myndigheten
träffat alla landshövdingar, alla landsting, samt alla berörda kommuner – både
politiker och tjänstemän. Av intervjun framgår samtidigt att det framför allt är
med kommunerna som de flesta samtal sker i dessa sammanhang.
För de aktuella förändringarna inom Arbetsförmedlingen har det i skrivandets
stund fattats ett inriktningsbeslut för regionerna som innebär en successiv
avveckling av 132 kontor fördelade på 118 kommuner under den kommande
tvåårsperioden. Formellt ska också beslut fattas om varje enskilt kontor, ett
arbete som påbörjas nu. Inom ramen för det arbetet fortgår dessa samråd. T.ex.
ska myndigheten beskriva i tid när förändringarna ska ske. Ett behov finns

12

Se 20 § Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och Förordning (2019:202)
om statliga myndigheters lokalisering
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också av att diskutera hur Arbetsförmedlingen och kommunerna möter sina
gemensamma kunder.
Hur har samråden gått till?
Proceduren för hur samråden går till kan variera något i olika delar av landet,
men som regel är det Arbetsförmedlingen som bjuder in till samråden och
diskussioner förs med olika organisatoriska delar av de kommuner som berörs.
I samband med aviserade verksamhetsminskningar inleds också dialoger av att
kommuner vänder sig med oro och frågor till myndigheten. Samråden följs upp
och rapporteras in till Arbetsförmedlingen centralt.

På frågan om vilket skede i beslutsprocessen som samråd sker svarar
myndigheten att det sker både inför och under beslutsprocessen. Det skapas
snabbt en oro som föranleder tidiga kontakter mellan myndigheten och framför
allt kommuner som myndigheten ser som angelägen att möta upp, även om
många detaljer är okända. Efter hand som detaljer klarnar förs nya samtal och
detta fortsätter även efter att beslut är fattade. Så är det denna gång och så var
det även vid tidigare verksamhetsminskningar. Samråden sker således vid
återkommande mötestillfällen, och som regel är det många fysiska möten som
hålls under processens gång. Hur ofta möten hålls och om dessa är fysiska eller
inte varierar över landet.
I enlighet med den av regeringen nyligen beslutade förordningen om
myndigheters lokalisering bör samråden numera omfatta ett tydligare inslag av
konsekvensanalys. Alla Arbetsförmedlingens marknadsområden har fått i
uppdrag att genomföra dessa konsekvensanalyser och vid samråden informerar
myndigheten om vad konsekvenserna blir. Konsekvensanalyser har genomförts
tidigare också, men till skillnad från tidigare är det myndighetens ambition nu
att vara tydligare med att redovisa antal statliga jobb i varje kommun som
påverkas av förändringarna.
Har samråden handlat om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla
verksamheten genom samordning eller samverkan?
På frågan om samråden omfattar en diskussion kring möjligheterna att
upprätthålla eller utveckla verksamheten genom samordning eller samverkan
svarar Arbetsförmedlingen att det är ett av huvudsyftena med samråden och att
det därför är en självklar del av mötena. Bl.a. diskuteras möjligheter att fortsatt
träffa kunder på orten trots att myndigheten inte har arbetsställe kvar där, t.ex.
genom att låna lokaler. Detta måste bygga på lokala behov och sker därför i
lokala dialoger. Arbetsförmedlingen har även haft dialog med Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, om detta. SKL är öppna för att bidra till att
hitta sådana lösningar, men det är inte alltid möjligt på alla ställen då alla
kommuner inte har den möjligheten. I vissa delar av landet ligger det andra AFkontor tillräckligt nära för att det inte ska behövas. Arbetsförmedlingen har
samlokalisering med kommuner på ett 40-tal ställen i landet (se även avsnitt
4.2), men det förändras kontinuerligt och kan variera från en månad till annan.
Nu förs även en dialog med Statens Servicecenter om att hitta en struktur för
hela landet, där möjligheterna att använda servicekontor undersöks som
huvudalternativ för lokal närvaro där Arbetsförmedlingen inte har egna kontor.

Det är Statens Servicecenter och kommunerna dessa diskussioner förs med.
Andra typer av samarbeten med myndigheter förekommer av andra skäl, men
inte med syftet att upprätthålla den öppna ordinarie verksamheten. Däremot kan
52

det finnas orter där Arbetsförmedlingen har arbetsställen i samma lokaler som
t.ex. polisen, men det är snarare en följd av att lokalerna är sådana än att
myndigheterna samverkar om den lokala närvaron.
På frågan om samrådsprocessen påverkar de beslut som fattas svarar
Arbetsförmedlingen ja, men exakt hur är inte helt tydligt. Att
inriktningsbeslutet omfattar just 132 kontor är ett exempel. Initialt pendlade
siffran för antalet berörda kontor upp och ner och var både över och under 132,
och dessa samråd nämns som en av flera faktorer som har spelat roll för det
slutgiltiga antalet.
Den intervjuade personen på Arbetsförmedlingen tillägger även att den här
typen av dialog med kommunerna skulle ha skett oavsett om förordningen
ställer krav på det eller inte, då det pågår dialoger med kommunerna jämnt –
oavsett om kontor ska stängas eller inte.

Lantmäteriet
Har det skett samråd i samband med verksamhetsminskningar?
Lantmäteriet konstaterar att det inte har skett några verksamhetsminskningar på
senare år, och att senast det skedde var 2013 och 2014. Vid dessa tillfällen
rörde det kontor med ett fåtal (<4) anställda. Sammanlagt stängdes 22 kontor
ner och 67 medarbetare berördes av dessa förändringar. Av dessa omplacerades
50 medarbetare till andra kontor.

I dessa fall fanns det som regel kvar kontor i någon grannkommun vilket
innebar att tillgängligheten för den berörda kommunen inte försämrades i
någon omfattande utsträckning, enligt Lantmäteriet. Dessutom handlade det om
fastighetsbildningsverksamheten, vilket är en verksamhet som inte kräver en
lokal närvaro utan kan bedrivas i princip var som helst, till skillnad från
mätningsverksamheten som bör vara någorlunda jämnt fördelad över landet för
att undvika långa resor i tjänsteutövandet.
Hur har samråden gått till?
I samband med nämnda nedläggningar, som alltså genomfördes i två omgångar
(2013 och 2014) kontaktades alltid respektive kommun och informerades om
vad Lantmäteriet avsåg att göra. Hur detta gick till bestämdes lokalt, då
cheferna för respektive kontor hade ansvar för informationen till kommunerna.
Enligt Lantmäteriet ledde detta i vissa fall till möten för vidare diskussion,
medan det i andra fall enbart innebar ett gemensamt konstaterande av
myndigheten och kommunen att en nedläggning eller flytt var förestående.

Samråden skedde enbart med kommunerna, då dessa bedömdes vara mest
påverkade. Det ansågs inte finnas anledning att samråda med andra aktörer vid
det aktuella tillfället.
I samband med nedläggningarna/flyttarna togs en form av
verksamhetsbedömning fram, och de berörda kontorens storlek, huruvida
medarbetarna kunde tänka sig att flytta, mm dokumenterades. I den meningen
genomfördes en form av intern konsekvensanalys, men inte i ett formellt format
så som föreskrivs i den nya förordningen (2019:202) om statliga myndigheters
lokalisering som träder i kraft den 2019-06-01.
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Har samråden handlat om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla
verksamheten genom samordning eller samverkan?
På frågan om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla verksamheten genom
samordning eller samverkan diskuterades vid samråden, svarar myndigheten att
det inte skedde i någon påtaglig utsträckning. Konsekvenserna av
förändringarna bedömdes vara relativt små för kommunerna, dels för att få
medarbetare berördes, dels för att servicenivån kunde upprätthållas på andra
sätt, t.ex. genom kontor i grannkommuner. Dessutom flyttade en relativt hög
andel av de berörda medarbetarna med till andra kontor.

Migrationsverket
Har det skett samråd i samband med verksamhetsminskningar?
En viktig förutsättning för en beskrivning av verksamhetsminskningar för
Migrationsverket och samråd kring dessa är det faktum att Migrationsverket har
haft stora svängningar att hantera. Flyktingströmmarna till Sverige ökade
kraftigt 2014 och 2015 för att sen avstanna 2016 som följd av införandet av
gränskontroller. Under periodens inledning ökade således myndighetens
etableringar, och sen dess pågår en avveckling. Sedan 2014 har
Migrationsverket därmed behövt såväl expandera som minska.

På frågan om samråd har skett i sambandmed dessa förändringar svarar
Migrationsverket ja, både i samband med ökningarna 2014–2015 och
minskningarna sedan 2016. Frågan om regionala hänsyn har engagerat både
verksledningen och departementet.
2017 och 2018 fick alla Migrationsverkets regioner i uppgift att krympa. Det
var upp till regioncheferna att bestämma var minskningarna skulle ske. I
samband med det har flera samtal förts med länsstyrelserna och då har även
kommunerna varit med.
Hur har samråden gått till?
Dialogerna har förts med länsstyrelserna som i sin tur bjudit in kommunerna
och ibland regionerna till mötena. Enligt den intervjuade personen har dialogen
i huvudsak förts inom ramen för befintliga mötesstrukturer med en justerad
agenda snarare än att särskilda forum inrättats för detta. Regionerna har varit
med ibland beroende på agendan vid de konkreta mötestillfällena. Om det har
handlat om etablering och minskning av boenden har regionerna varit med,
men när det har handlat om Migrationsverkets anställda har de inte varit med i
samma utsträckning.

Frågan om i vilket skede av beslutsprocessen som samråd har skett är, enligt
Migrationsverket, svår att besvara eftersom dialog pågår löpande. Som exempel
nämns att bara Migrationsverkets Region Mitt motsvarar sex län och två
polisregioner. Det är således många aktörer som omfattas och ibland sker
samtal på veckobasis, ibland t.o.m. på dagsbasis. Därför är det sällan specifika
möten som anordnas just med anledning av att Migrationsverket lämnar ett län.
Av samma skäl sker dialogen ibland i form av fysiska möten medan den vid
andra tillfällen pågår på andra sätt.
Ett återkommande tema i de samtal som förs är vilka konsekvenser
verksamhetsförändringar får på de platser som berörs, och det görs således
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många analyser av konsekvenser men det upprättas inte några särskilda
formella dokument med benämningen ”konsekvensanalys”.
Har samråden handlat om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla
verksamheten genom samordning eller samverkan?
På frågan om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla verksamheten genom
samordning eller samverkan har diskuterats svarar den intervjuade personen på
Migrationsverket att det har skett till viss del. Till exempel har det varit
diskussioner om att sitta på samma plats som andra myndigheter, t.ex. Statens
servicecenter och servicekontoren. Det har också diskuterats hur
servicekontoren skulle kunna användas, t.ex. om särskilda videorum skulle
kunna anordnas där. Så frågan om samverkan och samordning diskuteras men
Migrationsverket framhåller samtidigt att det är Migrationsverket som beslutar
om verksamhetens lokalisering.

I jämförelse med andra myndigheter skiljer sig Migrationsverkets verksamhet i
det avseendet att kunderna flyttar med myndigheten om den flyttar. När
Migrationsverket lägger ner verksamheten på en ort flyttas även de asylsökande
till en annan ort. En myndighet som exempelvis Arbetsförmedlingen kan ju inte
flytta de arbetssökande på motsvarande sätt. Det behöver alltså inte bli påtagligt
sämre service på grund av en verksamhetsflytt.
Den intervjuade personen uppger att samrådsprocessen påverkar de beslut som
fattas till viss del. Innan beslut fattas om vilka orter som ska lämnas sker de här
kontinuerliga mötena och genom det får Migrationsverket en bra uppfattning
om vad kommunerna tycker om att ha flyktingboenden eller inte. Själva
besluten om flytt fattas av myndigheten, och samtal förs ofta snarare om
hanteringen av konsekvenserna av flyttar.
Samtidigt handlar beslut om verksamhetens lokalisering inte bara om de som
bor på Migrationsverkets anläggningar, utan även om de som är anställda där. I
flera fall av verksamhetsflyttar har Migrationsverkets anställda kunnat få
anställning hos andra statliga myndigheter, något som bland annat har varit
följden av bra dialoger med andra myndigheter.

Skatteverket
Har det skett samråd i samband med verksamhetsminskningar?
Skatteverket har i princip inte gjort några verksamhetsminskningar sedan 2014.
Successivt har Skatteverket däremot fått fler uppgifter under denna period, men
kontorsstrukturen är i princip intakt med undantag för två förändringar 2015 då
Skatteverket flyttade verksamheten från Mora till Falun och från Åmål till
Karlstad. En mängd förändringar hade gjorts tidigare, 2008–2009, några år efter
bildandet av Skatteverket. Då hade Skatteverket många små arbetsställen som
slogs samman till ett mindre antal. I nuvarande kontorsstruktur har Skatteverket
47 orter med verksamhetskontor samt ytterligare närvaro på ett betydligt större
antal servicekontor.

Därtill finns det platser i landet där Skatteverket säljer administrativa tjänster
och internservice till andra myndigheter, t.ex. kronofogden (något som också
omfattas av den statistiska redovisningen i kapitel 2).
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Frågan om samråd i samband med verksamhetsminskningar sedan 2014 är
således endast relevant när det gäller nämnda flyttar av verksamhet från Mora
till Falun respektive från Åmål till Karlstad. I de fallen fördes diskussioner med
kommunerna samt i ena fallet med länsstyrelsen (i det andra fallet sökte
Skatteverket kontakt med länsstyrelsen utan att få svar i ärendet). Regionerna
deltog inte i diskussionerna. Enligt intervjun är det ett normalt förfarande för
Skatteverket att meddela kommunerna och länsstyrelserna när den typen av
förändringar är på väg att göras.
Hur har samråden gått till?
Mötena vid dessa samråd har inte en särskild utformad struktur men
Skatteverket berättar vad som är på väg att ske samt varför och kommunerna
beskriver hur de ser på frågan och sina argument för varför det borde vara på ett
annat sätt. Ofta pekar kommunerna exempelvis på kontorets betydelse för
orten.

Samrådsmöten har hållits innan det formella beslutet att flytta kontor tagits men
efter en intern beredning och har skett vid återkommande tillfällen både i form
av fysiska möten och skriftlig kontakt.
Förändringar av verksamheten av detta slag föranleds av interna behov och
oavsett vilken typ av verksamhetsförändringar det handlar om görs olika typer
av konsekvensanalyser för att belysa frågan på olika sätt. I det ingår även
fackliga diskussioner som påbörjas tidigt.
Har samråden handlat om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla
verksamheten genom samordning eller samverkan?
På frågan om möjligheterna att upprätthålla eller utveckla verksamheten genom
samordning eller samverkan har diskuterats vid samrådsmötena framhåller
Skatteverket att som statlig myndighet med ett specifikt uppdrag är
möjligheterna till samverkan med andra aktörer omgärdat av en rad formella
begränsningar. Skatteverket försöker alltid samverka med kommunerna där så
är möjligt, men det är svårt för Skatteverket att lägga över uppgifter som
innebär myndighetsutövning på andra aktörer. Det är således inte den frågan
som avgör om den här typen av verksamhetsförändringar behöver göras.
Lokaliseringsbeslut av detta slag har fattats av myndighetens chef, och
samråden har inte påverkat utfallet i åtminstone de två konkreta fall som
nämnts här.

Sammanfattande kommentarer kring myndighetsbilden
Intervjuerna med myndighetsföreträdarna visar vissa samstämmiga drag men
även vissa olikheter mellan myndigheterna. De intervjuade myndigheterna har
befunnit sig i olika etableringskontexter under den period som frågorna avsett.
Medan Lantmäteriet och Skatteverket har haft förhållandevis små förändringar i
sin organisationsstruktur under senare år har Migrationsverket haft en
omfattande period av expansion fram till 2016 och därefter en inledd
avveckling av många arbetsställen. Samtidigt har Arbetsförmedlingen varit in i
en period med mycket stora kommande omstruktureringar där dialog med
kommuner och regionala aktörer sker i betydande omfattning. Dessa
situationella skillnader gör det svårt att jämföra myndigheternas ageranden med
varandra, eftersom de har haft olika situationer att hantera.
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Vissa mönster och tendenser kan dock lyftas fram här. För det första hamnar
frågan om samråd i lite olika ljus beroende på vad det är för typ av
verksamhetsförändringar som är aktuella. I Skatteverkets fall har det handlat
om enstaka kontorsflyttar medan det i Arbetsförmedlingens fall handlar om
stora strukturella förändringar av hela myndighetens närvaro i landet.
Samrådens påverkan på ett beslut om enstaka kontorsetableringar framstår som
relativt begränsat men när det handlar om Arbetsförmedlingens större
strukturella förändringar framställs samråden ha betydelse för omfattningen på
det övergripande inriktningsbeslutet. Samtidigt tycks samråden i högre
utsträckning handla om hanterandet av konsekvenserna av
verksamhetsförändringar än själva besluten om verksamhetsförändringar.
Myndigheterna framhåller att beslut om lokalisering sker utifrån
verksamheternas behov snarare än kommunernas och de regionala aktörernas
behov.
För det andra kan det framhållas att definitionen av samråd framstår som diffus.
Ibland sker dialog som en naturlig del av etablerade löpande kontakter, ibland
som information vid särskilda tillfällen.
För det tredje framhåller myndigheterna samtalen med kommunerna som mer
centrala än samtalen med länsstyrelser och regioner. I andra hand lyfts
länsstyrelserna fram och därefter regionerna.

5.2 Den regionala bilden
Svar om samråd har inkommit skriftligen från länsstyrelsen i samtliga län.
Strukturerade intervjuer har genomförts med representanter från samtliga
regioner med undantag från Region Gotland.
Det primära syftet med frågeformulär och intervjuer har varit att utröna
huruvida samråd skett i de berörda länen samt med vilka myndigheter. Det
sekundära syftet var att få en bild av samrådsprocessen med perspektiv på i
vilket skede i beslutsprocessen som samråd genomförs samt samrådens innehåll
och resultat.
Sammanfattningen nedan syftar till att ge en samlad bild av i vilken
utsträckning samråd sker i samband med att berörda statliga myndigheter
överväger verksamhetsminskningar.
Svaren mellan region och länsstyrelse skiljer sig i många fall åt. Företrädare för
länsstyrelsen uppger oftare än region att de får information av och för löpande
dialog med myndigheter vid verksamhetsminskningar. Länsstyrelserna uppger
oftare att de samrått med myndigheter vid planerade och/eller beslutade
verksamhetsminskningar. I de flesta fall refererar regionerna i intervjuerna inte
till de samråd som länsstyrelsen redogör för. I ett par fall framkommer i
länsstyrelsens redogörelse över samråden att regionen inte deltagit. Istället har
berörda kommuner, andra myndigheter och länsstyrelsen deltagit. Vidare
framgår i ytterligare ett par fall att inbjudan till samråd till regionen har för
samråd skickats ut av den berörda myndigheten tillsammans med länsstyrelsen.
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Samråd initieras av länsstyrelse och/eller region
I flera län uppger region eller länsstyrelse att de, efter information om
planerade och/eller beslutade verksamhetsminskningar, själva initierat samråd
med den aktuella myndigheten.
En region uppger att de tillsammans med länsstyrelsen i samband med
information om ett myndighetsbeslut om verksamhetsminskningar själva
begärde samråd med myndigheten och länets kommunalråd inom ramen för en
kommunchefsträff.
I tre län framkommer att länsstyrelsen initierade samråd med den berörda
myndigheten i samband med beslut om verksamhetsminskningar. I det första
fallet bjöd landshövdingen in till ett samråd inom ramen för regionalt
samverkansråd där representanter för länsstyrelsen, kommunikationsansvarig
från den berörda myndigheten och kommuner deltog. I det andra fallet bjöd
länsstyrelsen in till samråd där, utöver den berörda myndigheten och
länsstyrelsen, även regionen, påverkade myndigheter och kommuner deltog. I
det tredje fallet initierade länsstyrelsen samråd med berörd myndighet i
samband med planerade nedläggningar i länet. Länsstyrelsen är kritiska till hur
samrådet genomfördes och regionen har försökt få kontakt med myndigheten,
dock utan respons.
I två fall beskriver regionen att de initierat samråd. I det första fallet bjöd
regionen, i samband med kännedom om en myndighets planerade nedläggning
av verksamhet, in länsstyrelsen och den berörda myndigheten till samråd. I det
andra fallet beskriver en region att de bjöd in den berörda myndigheten, inte
inför planerad verksamhetsminskning utan som en följd av den, för att samråda.

Information ges ofta men samråd sker efter att
myndigheterna fattat beslut
I ett stort antal län uppger länsstyrelse och region att information om
myndigheters verksamhetsminskningar ges. I vissa län uppger informanter att
information ges löpande och tidigt i processen och i andra län att information
kommer sent efter att beslut redan fattats. Det senare är tydligare för regioner
än för länsstyrelser. I flera fall uppger länsstyrelse och/eller region att de av
myndigheterna får information men att inga samråd genomförs – vare sig före
eller efter beslut.
Information delges mail-ledes, via telefon eller två‐partsmöten, såväl av formell
som ’av mer informell karaktär’, alternativt i samband med möten inom den
ordinarie verksamheten såsom under regional nätverksträff, statlig chefsgrupp,
årliga regionala möten med myndigheter, regionalt samverkansråd, forum för
regional utveckling, ledningsforum osv. Det sker även kontakter av informell
karaktär på ledningsnivå mellan myndigheterna och Länsledningarna,
Landshövding eller länsråd inom ramen för deras kontinuerliga kontakter.
Landshövdingarnas samverkansarenor för statlig samordning, exempelvis råd
för statlig samordning är också ett forum för dialog och information i samband
med verksamhetsförändringar i myndigheterna.
Genomgående i de svar som getts av såväl länsstyrelsen som regionen, där
samråd skett, är att samråd i regel sker efter att myndigheten fattat ett beslut om
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verksamhetsminskning. Inte någon av de tillfrågade i länen uppger att de
uppfattar att det under samrådet upprättats en konsekvensanalys inför
myndighetens beslut om lokalisering. 13 En region framhåller att ”vi anpassade
oss bara till besluten, de har inte föregåtts av konsekvensanalyser
överhuvudtaget” och en annan ”det gjordes ingen direkt konsekvensanalys,
diskussionen handlade mer om konsekvens av det fattade beslutet.”
I ett län uppger länsstyrelsen och regionen att de blivit inbjudna till samråd i
samband med att en myndighet tagit beslut om att lägga ner kontor på tre orter i
länet. Under samrådet deltog berörda kommuner, region och länsstyrelse.
Under samrådet gavs region och kommundirektörer uppdraget att tillsammans
med myndigheten arbeta vidare för att mildra konsekvenserna av
nedläggningarna i form av lokala handlingsplaner. I ett annat län uppger
länsstyrelse och region att beslut om nedläggning, liksom i fallet ovan, tagits
före samrådet. Under samrådet diskuterades enligt informant från regionen hur
de tillsammans ska samverka under mellantiden ”fram till dess att det nya
konceptet ska vara på plats 2021”. I ett tredje län, där regionen och
länsstyrelsen själva begärde ett samråd med myndigheten och berörda
kommuner, uppges att synpunkter på konsekvenser av nedläggning
diskuterades i relation till möjligheterna att öka det kommunala ansvaret.
Regionen framhåller att beslut redan fattats av myndigheten men att de önskar
att samråd hade skett före. I ett fjärde län framhåller regionen att beslut kring
nedläggning av verksamhet redan är fattat men att regionen genom samråd
hoppas kunna påverka fortsatta samarbeten kring hur service istället kan
erbjudas medborgare.
Samråd som ett tillfälle att hantera konsekvenser av redan fattade beslut om
myndigheters verksamhetsminskningar är återkommande. Endast i ett fall, då
regionen själva initierade samrådet, uppger regionen att samrådsprocessen
påverkade det beslut som myndigheten sen fattade. Fler exempel finns på hur
samråd, trots att de genomförs efter att beslut fattats, lyfts som ett konstruktivt
tillfälle att hantera konsekvenserna av nerläggning. Samtidigt finns det exempel
på när samråd av regionala företrädare upplevs som ”informationstillfällen” där
såväl närvarande myndighetsföreträdare som region och/eller länsstyrelse
saknar mandat.
Den samlade bilden är att vad som utgör ett samråd inte är klar. I de fall där
länsstyrelsen eller region har uppgett att samråd har skett har ingen av de
tillfrågade uppgett att de uppfattat att samrådet gjorts i enlighet med
förordningen om regionalt tillväxtarbete. Vidare framhåller regionala
företrädare att myndigheterna i flera fall inte verkar känna till att de ska
samråda – särskilt inte med regionen.
I de fall där regionala företrädare uttryckligen uppgett att samråd skett är det
fem av de elva berörda myndigheterna som förekommit. Dessa är
Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, Migrationsverket, Polismyndigheten och

13

2019 träder en ny förordning om myndigheters lokalisering, Förordning (2019:202) om
statliga myndigheters lokalisering, som fastslår att myndigheter ska upprätta en
konsekvensanalys innan beslut om lokalisering fattas, och att denna konsekvensanalys kan
göras inom ramen för de samråd som ska göras enligt förordningen om regionalt
tillväxtarbete vid verksamhetsminskningar.
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Skatteverket. Av dessa är det endast Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
som återkommer i fler än ett fall.
Utöver de ovan nämnda myndigheterna återkommer, med perspektiv på
planerade och/eller beslutade verksamhetsminskningar, även
Försäkringskassan, Kronofogden och Trafikverket. I dessa fall är det, i första
hand länsstyrelsen, som uppger att de fått information av berörd myndighet om
planerade eller beslutade verksamhetsminskningar.
Slutligen lyfter, särskilt regioner, bristande information och avsaknad av
samråd som problematiskt. En region beskriver hur bristande information om
såväl uppbyggnad som nedläggning av verksamhet i en kommun bidrog till
svårigheter för regionen att omlokalisera resurser. En annan region lyfter de
konsekvenser bristfällig information och plötsliga nedläggningar får för
regionens långsiktiga arbete med kompetensförsörjning.
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6 Avslutande kommentarer
Denna kartläggning av statlig närvaro och service har genomförts under en kort
tidsperiod och i huvudsak omfattat insamling och bearbetning av olika typer av
information, både kvalitativt och kvantitativt. Arbetet har utifrån uppdraget
inriktats mot att beskriva den statliga närvaron och servicen, samverkan kring
denna samt samråd i samband med verksamhetsminskningar.
En fördjupad kartläggning och analys av de redovisningar som görs i detta
material för respektive län och kommun rekommenderas. Inomregionala
skillnader och spridning av statliga arbetsställen och servicesarbetsställen har
betydelse, exempelvis i gles- och landsbygd där avstånden är stora mellan
kommunerna.
Med en mer djuplodande ansats skulle det vara meningsfullt att diskutera den
statliga närvarons bevekelsegrunder, både ur de enskilda myndigheternas
perspektiv och ur medborgarnas. Exempelvis skulle en fördjupad kartläggning
och analys vad gäller respektive myndighets servicenivå och tjänster nyansera
bilden av vilken service som finns tillgänglig för medborgarna.
För varje myndighet kan finnas goda skäl att etablera en rumslig struktur som
ser ut på ett visst sätt, men ur medborgarnas, kommunernas eller regionernas
perspektiv kan det finnas goda skäl att förespråka en annan struktur. I det
sammanhanget bör också ett statligt helhetsperspektiv beaktas. I det fortsatta
arbetet finns det anledning att ta avstamp i en distinktion mellan olika syften
med en statlig närvaro, för att med det som utgångspunkt underlätta en
bedömning av vilken utbredning och omfattning statliga myndigheter bör ha i
olika delar av landet. En fördjupad kartläggning av tillgänglighet till service för
medborgarna skulle i det sammanhanget också vara intressant.
Det framgår tydligt att det finns ett behov av förtydligande kring de samråd och
konsekvensanalyser som ska genomföras i samband med
verksamhetsförändringar. I det avseendet bör även flertalet myndigheter
uppmärksammas på skyldigheten att samråda med regionala aktörer i samband
med verksamhetsförändringar. Här kan den nya förordningen om myndigheters
lokalisering komma att ha betydelse.
En annan avslutande kommentar som är värd att lyfta fram rör diskussionen om
myndighetssamverkan för att upprätthålla och utveckla service till
medborgarna. Den huvudsakliga formen för samverkan är olika typer av
lokalsamverkan. Flera myndigheter pekar på servicekontoren som en intressant
möjlighet att utveckla vidare på olika sätt för att passa fler myndigheter. I
samband med det finns det anledning att framöver även undersöka de formella
förutsättningarna för en närmare samverkan mer ingående, dels genom
servicekontoren dels i andra format. Vissa hinder för utökad samverkan är
sannolikt motiverade, t.ex. när det rör sekretess m.m., medan andra typer av
hinder skulle gå att undanröja t.ex. administrativa system som inte är
kompatibla. En ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna kring samverkan
för att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra
myndighetens service till medborgarna skulle också kunna underlätta nya
initiativ till andra former av samverkan lokalt och regionalt.
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Det kommer att finnas skäl att återkomma till flera av frågorna ovan i den andra
delen av uppdraget som ska ge förslag på metoder för länsstyrelserna att följa
utvecklingen kring statlig närvaro och service i länen.
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Bilaga A: Myndighetsarbetsställen per län 2019
Källa: SCB:s företagsregister i maj 2019. Företagsregistret uppdateras framför
allt under hösten vilket medför att vissa faktiska förändringar bland
myndigheternas arbetsställen syns med viss fördröjning.

Stockholms län
Myndighet

Antal

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN

1

ARBETSDOMSTOLEN

1

ARBETSFÖRMEDLINGEN

28

ARBETSGIVARVERKET

1

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

2

ARVFONDSDELEGATIONEN

1

BARNOMBUDSMANNEN

1

BOKFÖRINGSNÄMNDEN

1

BOVERKET

1

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

1

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

DATAINSPEKTIONEN

1

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION

1

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

1

DOMARNÄMNDEN

1

E-HÄLSOMYNDIGHETEN

1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

2

EKONOMISTYRNINGSVERKET

1

ELSÄKERHETSVERKET

1

EXPORTKREDITNÄMNDEN

1

FINANSINSPEKTIONEN

1

FINANSPOLITISKA RÅDET

1

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN

1

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

1

FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH

1

FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

1

FORTIFIKATIONSVERKET

8

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

7

FÖRSVARETS RADIOANSTALT

1

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

2

FÖRSVARSMAKTEN

22

FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN

1

FÖRSÄKRINGSKASSAN

15

GENTEKNIKNÄMNDEN

1

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

1

HOVSTATERNA

6
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INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING

1

INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN

1

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER

1

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

2

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

1

JUSTITIEKANSLERN

1

KAMMARKOLLEGIET

1

KAROLINSKA INSTITUTET

5

KEMIKALIEINSPEKTIONEN

1

KOMMERSKOLLEGIUM

1

KONJUNKTURINSTITUTET

1

KONKURRENSVERKET

1

KONSTFACK

1

KONSTNÄRSNÄMNDEN

1

KRIMINALVÅRDEN

16

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

4

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

2

KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN

1

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN

1

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

6

KUSTBEVAKNINGEN

4

KÄRNAVFALLSFONDEN

1

LANTMÄTERIET

5

LINKÖPINGS UNIVERSITET

1

LIVSMEDELSVERKET

2

LUFTFARTSVERKET

5

LÄKEMEDELSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MEDLINGSINSTITUTET

1

MIGRATIONSVERKET

5

MODERNA MUSEET

1

MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET

1

MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING

1

MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV

1

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)

1

MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND

1

MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER

1

MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH
ANALYSER

1

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

1

MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS

1

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

1

NATIONALMUSEUM

3

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

1

NATURVÅRDSVERKET

1

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR

1
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PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

1

PENSIONSMYNDIGHETEN

1

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET

1

POLISMYNDIGHETEN

58

POST- OCH TELESTYRELSEN

1

REGERINGSKANSLIET

14

REVISORSINSPEKTIONEN

1

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

2

RIKSARKIVET

3

RIKSDAGENS OMBUDSMÄN

1

RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN

1

RIKSGÄLDSKONTORET

1

RIKSREVISIONEN

1

RYMDSTYRELSEN

1

RÄTTSMEDICINALVERKET

3

SIDA

1

SJÖFARTSVERKET

6

Skatteverket

11

SKOGSSTYRELSEN

5

SKOLFORSKNINGSINSTITUTET

1

SOCIALSTYRELSEN

2

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

2

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL
UTVÄRDERING

1

STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN

1

STATENS ENERGIMYNDIGHET

1

STATENS FASTIGHETSVERK

9

STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER

1

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

1

STATENS HAVERIKOMMISSION

1

STATENS HISTORISKA MUSEER

7

STATENS INSPEKTION FÖR
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

5

STATENS JORDBRUKSVERK

3

STATENS KONSTRÅD

1

STATENS KULTURRÅD

1

STATENS MARITIMA MUSEER

3

STATENS MEDIERÅD

1

STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR

3

STATENS MUSIKVERK

4

STATENS SERVICECENTER

1

STATENS SKOLINSPEKTION

1

STATENS SKOLVERK

1

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

1

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

1

STATSKONTORET

1

65

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

5

STOCKHOLMS UNIVERSITET

10

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

1

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVENSKA INSTITUTET

1

SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER

1

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

14

SVERIGES FÖRFATTARFOND

1

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

1

SVERIGES RIKSBANK

2

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

1

SÄKERHETSPOLISEN

1

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

1

TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV

1

TILLVÄXTVERKET

1

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

2

TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET

1

TRAFIKANALYS

1

TRAFIKVERKET

24

TRANSPORTSTYRELSEN

1

TULLVERKET

4

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET

1

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

1

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

1

UPPSALA UNIVERSITET

1

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

1

VETENSKAPSRÅDET

2

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

7

Totalsumma

475

Uppsala län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

5

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

3

FÖRSVARETS MATERIELVERK

6

FÖRSVARSMAKTEN

6

FÖRSÄKRINGSKASSAN

1

INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK
UTVÄRDERING

1

66

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK

1

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

1

KRIMINALVÅRDEN

4

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

1

LANTMÄTERIET

1

LIVSMEDELSVERKET

5

LUFTFARTSVERKET

1

LÄKEMEDELSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

4

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET

1

POLISMYNDIGHETEN

14

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

1

RIKSARKIVET

1

RIKSREVISIONEN

1

RÄTTSMEDICINALVERKET

1

Skatteverket

3

SKOGSSTYRELSEN

2

STATENS FASTIGHETSVERK

1

STATENS HISTORISKA MUSEER

2

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

5

STATENS JORDBRUKSVERK

4

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

2

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

5

TRAFIKVERKET

3

UPPSALA UNIVERSITET

119

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

214

Södermanlands län
Myndigheter

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

5

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

3

FÖRSVARETS MATERIELVERK

1

FÖRSVARSMAKTEN

1

FÖRSÄKRINGSKASSAN

2

HARPSUNDSNÄMNDEN

1

HOVSTATERNA

1

INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING

1

67

KRIMINALVÅRDEN

6

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

1

KUSTBEVAKNINGEN

2

LANTMÄTERIET

3

LIVSMEDELSVERKET

1

LOTTERIINSPEKTIONEN

1

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

2

POLISMYNDIGHETEN

12

SJÖFARTSVERKET

1

Skatteverket

7

SKOGSSTYRELSEN

2

STATENS ENERGIMYNDIGHET

1

STATENS FASTIGHETSVERK

2

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

3

STATENS SERVICECENTER

1

STOCKHOLMS UNIVERSITET

1

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

1

SVERIGES DOMSTOLAR

2

TRAFIKVERKET

2

TULLVERKET

1

UPPSALA UNIVERSITET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

2

Totalsumma

77

Östergötlands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

9

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

4

FÖRSVARETS MATERIELVERK

4

FÖRSVARSMAKTEN

4

FÖRSÄKRINGSKASSAN

4

KRIMINALVÅRDEN

9

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

LANTMÄTERIET

1

LINKÖPINGS UNIVERSITET

3

LIVSMEDELSVERKET

1

LUFTFARTSVERKET

5

68

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

3

MIGRATIONSVERKET

4

POLISMYNDIGHETEN

19

RIKSARKIVET

1

RÄTTSMEDICINALVERKET

1

SJÖFARTSVERKET

3

Skatteverket

2

SKOGSSTYRELSEN

1

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER

1

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

1

STATENS HISTORISKA MUSEER

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

8

STATENS SERVICECENTER

1

STATENS SKOLINSPEKTION

1

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

4

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

1

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

1

TRAFIKVERKET

8

TRANSPORTSTYRELSEN

1

TULLVERKET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

2

Totalsumma

117

Jönköpings län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

7

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

FORTIFIKATIONSVERKET

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

3

FÖRSVARSMAKTEN

3

FÖRSÄKRINGSKASSAN

7

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

1

KRIMINALVÅRDEN

2

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

LANTMÄTERIET

2

LINKÖPINGS UNIVERSITET

1

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

POLISMYNDIGHETEN

9

RIKSREVISIONEN

1

69

Skatteverket

4

SKOGSSTYRELSEN

4

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

4

STATENS JORDBRUKSVERK

3

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVERIGES DOMSTOLAR

7

TILLVÄXTVERKET

1

TRAFIKVERKET

10

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

78

Kronobergs län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

8

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

FORTIFIKATIONSVERKET

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

1

FÖRSVARSMAKTEN

3

FÖRSÄKRINGSKASSAN

4

KRIMINALVÅRDEN

2

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

LANTMÄTERIET

1

LINNÉUNIVERSITETET

1

LIVSMEDELSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

2

PENSIONSMYNDIGHETEN

1

POLISMYNDIGHETEN

12

Skatteverket

1

SKOGSSTYRELSEN

3

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

1

SVERIGES DOMSTOLAR

2

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

TRAFIKVERKET

2

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

54

Kalmar län
Myndighet

Antal

70

ARBETSFÖRMEDLINGEN

9

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

E-HÄLSOMYNDIGHETEN

1

FÖRSÄKRINGSKASSAN

2

KRIMINALVÅRDEN

4

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUSTBEVAKNINGEN

2

LANTMÄTERIET

2

LINKÖPINGS UNIVERSITET

1

LINNÉUNIVERSITETET

9

LIVSMEDELSVERKET

2

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

2

POLISMYNDIGHETEN

10

SJÖFARTSVERKET

2

Skatteverket

6

SKOGSSTYRELSEN

3

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS JORDBRUKSVERK

2

SVERIGES DOMSTOLAR

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

TRAFIKVERKET

6

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

72

Gotlands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

1

FÖRSVARSMAKTEN

4

FÖRSÄKRINGSKASSAN

2

KRIMINALVÅRDEN

1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

KUSTBEVAKNINGEN

1

LANTMÄTERIET

1

LIVSMEDELSVERKET

1

LUFTFARTSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

2

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

PENSIONSMYNDIGHETEN

1

POLISMYNDIGHETEN

2

71

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

1

RIKSARKIVET

1

SIDA

1

SJÖFARTSVERKET

2

Skatteverket

1

SKOGSSTYRELSEN

3

STATENS JORDBRUKSVERK

2

SVERIGES DOMSTOLAR

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

TRAFIKVERKET

2

TRANSPORTSTYRELSEN

1

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET

1

UPPSALA UNIVERSITET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

42

Blekinge län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

5

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

2

BOVERKET

1

FORTIFIKATIONSVERKET

2

FÖRSVARETS MATERIELVERK

6

FÖRSVARSMAKTEN

6

FÖRSÄKRINGSKASSAN

6

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

1

KRIMINALVÅRDEN

2

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

KUSTBEVAKNINGEN

3

LANTMÄTERIET

1

LIVSMEDELSVERKET

1

LUFTFARTSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN

3

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

POLISMYNDIGHETEN

5

SJÖFARTSVERKET

2

Skatteverket

1

SKOGSSTYRELSEN

1

STATENS FASTIGHETSVERK

1

STATENS JORDBRUKSVERK

2

STATENS MARITIMA MUSEER

1

SVERIGES DOMSTOLAR

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

TRAFIKVERKET

3

72

TULLVERKET

2

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

64

Skåne län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

20

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

BOVERKET

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

ELSÄKERHETSVERKET

1

EXPORTKREDITNÄMNDEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

5

FÖRSVARETS MATERIELVERK

3

FÖRSVARSMAKTEN

5

FÖRSÄKRINGSKASSAN

13

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

1

HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD

1

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

1

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK

1

KRIMINALVÅRDEN

17

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

3

KUSTBEVAKNINGEN

1

LANTMÄTERIET

4

LIVSMEDELSVERKET

11

LUFTFARTSVERKET

2

LUNDS UNIVERSITET

74

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN

5

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MALMÖ UNIVERSITET

7

MIGRATIONSVERKET

6

MODERNA MUSEET

1

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)

1

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

1

POLISMYNDIGHETEN

52

POST- OCH TELESTYRELSEN

1

REGERINGSKANSLIET

1

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

1

RIKSARKIVET

1

RÄTTSMEDICINALVERKET

1

SJÖFARTSVERKET

2

Skatteverket

11

SKOGSSTYRELSEN

2

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

2

73

STATENS FASTIGHETSVERK

1

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

2

STATENS HISTORISKA MUSEER

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

6

STATENS JORDBRUKSVERK

9

STATENS SERVICECENTER

1

STATENS SKOLINSPEKTION

1

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

10

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

3

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

1

TILLVÄXTVERKET

1

TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET

1

TRAFIKVERKET

12

TRANSPORTSTYRELSEN

2

TULLVERKET

4

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

6

Totalsumma

329

Hallands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

5

FORTIFIKATIONSVERKET

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

4

FÖRSVARSMAKTEN

3

FÖRSÄKRINGSKASSAN

6

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

2

KRIMINALVÅRDEN

3

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUSTBEVAKNINGEN

1

LANTMÄTERIET

1

LIVSMEDELSVERKET

3

LUFTFARTSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

PENSIONSMYNDIGHETEN

1

POLISMYNDIGHETEN

9

SJÖFARTSVERKET

1

Skatteverket

2

SKOGSSTYRELSEN

2

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

74

STATENS JORDBRUKSVERK

2

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

2

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

2

TRAFIKVERKET

4

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

63

75

Västra Götalands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

35

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

EXPORTKREDITNÄMNDEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

4

FÖRSVARETS MATERIELVERK

11

FÖRSVARSMAKTEN

12

FÖRSÄKRINGSKASSAN

10

GÖTEBORGS UNIVERSITET

81

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

2

HÖGSKOLAN I BORÅS

1

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

1

HÖGSKOLAN VÄST

2

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

1

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

1

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

1

KRIMINALVÅRDEN

19

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

4

KUSTBEVAKNINGEN

6

LANTMÄTERIET

9

LIVSMEDELSVERKET

5

LUFTFARTSVERKET

3

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

9

MIGRATIONSVERKET

9

MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS

1

POLISMYNDIGHETEN

50

REGERINGSKANSLIET

1

RIKSARKIVET

2

RÄTTSMEDICINALVERKET

2

SJÖFARTSVERKET

9

Skatteverket

20

SKOGSSTYRELSEN

5

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

3

STATENS FASTIGHETSVERK

2

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

1

STATENS HISTORISKA MUSEER

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

9

STATENS JORDBRUKSVERK

11

STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR

2

STATENS SERVICECENTER

1

STATENS SKOLINSPEKTION

1

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

1

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

1

76

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

11

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

4

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

1

TILLVÄXTVERKET

1

TRAFIKVERKET

35

TRANSPORTSTYRELSEN

2

TULLVERKET

4

VETENSKAPSRÅDET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

5

Totalsumma

421

Värmlands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

16

ELSÄKERHETSVERKET

1

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN

1

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

1

FÖRSVARSMAKTEN

1

FÖRSÄKRINGSKASSAN

6

KAMMARKOLLEGIET

1

KARLSTADS UNIVERSITET

2

KONSUMENTVERKET

1

KRIMINALVÅRDEN

2

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

LANTMÄTERIET

2

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)

1

PENSIONSMYNDIGHETEN

1

POLISMYNDIGHETEN

15

Skatteverket

2

SKOGSSTYRELSEN

5

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

4

SVERIGES DOMSTOLAR

2

TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET

1

TRAFIKVERKET

7

TULLVERKET

3

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

77

Totalsumma

83

Örebro län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

11

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

2

FÖRSVARSMAKTEN

5

FÖRSÄKRINGSKASSAN

5

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

1

KRIMINALVÅRDEN

6

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

LANTMÄTERIET

1

LIVSMEDELSVERKET

2

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

5

POLISMYNDIGHETEN

16

Skatteverket

1

SKOGSSTYRELSEN

3

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

4

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

4

STATENS JORDBRUKSVERK

2

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

2

TILLVÄXTVERKET

1

TRAFIKVERKET

7

TRANSPORTSTYRELSEN

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

ÖREBRO UNIVERSITET

4

Totalsumma

92

Västmanlands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

6

FORTIFIKATIONSVERKET

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

4

FÖRSVARSMAKTEN

2

FÖRSÄKRINGSKASSAN

5

HOVSTATERNA

1

78

KRIMINALVÅRDEN

4

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

LANTMÄTERIET

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

2

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

1

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

1

POLISMYNDIGHETEN

17

Skatteverket

1

SKOGSSTYRELSEN

2

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS FASTIGHETSVERK

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

2

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

TRAFIKVERKET

2

UPPSALA UNIVERSITET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

63

Dalarnas län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

10

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

FORTIFIKATIONSVERKET

2

FÖRSVARETS MATERIELVERK

1

FÖRSVARSMAKTEN

3

FÖRSÄKRINGSKASSAN

3

HÖGSKOLAN DALARNA

2

KRIMINALVÅRDEN

3

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

1

LANTMÄTERIET

5

LIVSMEDELSVERKET

4

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

1

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

1

POLISMYNDIGHETEN

13

Skatteverket

8

SKOGSSTYRELSEN

7

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

1
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STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

2

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

3

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

1

TRAFIKVERKET

6

TRANSPORTSTYRELSEN

1

TULLVERKET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

87

Gävleborgs län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

10

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

FÖRSVARSMAKTEN

1

FÖRSÄKRINGSKASSAN

10

HÖGSKOLAN DALARNA

1

HÖGSKOLAN I GÄVLE

1

KRIMINALVÅRDEN

6

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUSTBEVAKNINGEN

2

LANTMÄTERIET

2

LIVSMEDELSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN

2

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

3

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP

1

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

1

PENSIONSMYNDIGHETEN

2

POLISMYNDIGHETEN

12

SJÖFARTSVERKET

1

Skatteverket

3

SKOGSSTYRELSEN

5

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS JORDBRUKSVERK

4

STATENS SERVICECENTER

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVERIGES DOMSTOLAR

2

TILLVÄXTVERKET

1

TRAFIKVERKET

4

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

83

80

Västernorrlands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

9

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

BOLAGSVERKET

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

2

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

2

FÖRSVARETS MATERIELVERK

1

FÖRSVARSMAKTEN

2

FÖRSÄKRINGSKASSAN

5

KRIMINALVÅRDEN

5

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUSTBEVAKNINGEN

3

LANTMÄTERIET

2

LIVSMEDELSVERKET

1

LUFTFARTSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

4

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

3

MITTUNIVERSITETET

4

MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING

1

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)

1

PATENTOMBUDSNÄMNDEN

1

POLISMYNDIGHETEN

9

RIKSARKIVET

4

SIDA

1

Skatteverket

8

SKOGSSTYRELSEN

6

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

2

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

3

STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK

1

SVENSKA KRAFTNÄT

2

SVERIGES DOMSTOLAR

7

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

1

TRAFIKVERKET

7

TRANSPORTSTYRELSEN

2

TULLVERKET

1

UMEÅ UNIVERSITET

2

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD

1

Totalsumma

114

81

Jämtlands län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

10

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

4

FÖRSVARSMAKTEN

3

FÖRSÄKRINGSKASSAN

3

KRIMINALVÅRDEN

2

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

1

LANTMÄTERIET

1

LIVSMEDELSVERKET

3

LUFTFARTSVERKET

1

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

3

MITTUNIVERSITETET

1

MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH
ANALYSER

1

NATURVÅRDSVERKET

1

POLISMYNDIGHETEN

11

RIKSARKIVET

1

SAMETINGET

1

Skatteverket

5

SKOGSSTYRELSEN

7

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS FASTIGHETSVERK

1

STATENS JORDBRUKSVERK

2

STATENS SERVICECENTER

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVERIGES DOMSTOLAR

1

TILLVÄXTVERKET

1

TRAFIKANALYS

1

TRAFIKVERKET

6

TULLVERKET

2

UMEÅ UNIVERSITET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

83

Västerbottens län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

14

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

1
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CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN

1

ELSÄKERHETSVERKET

1

FORTIFIKATIONSVERKET

2

FÖRSVARETS MATERIELVERK

2

FÖRSVARSMAKTEN

2

FÖRSÄKRINGSKASSAN

8

HÖGSKOLAN I GÄVLE

1

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

1

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK

1

KRIMINALVÅRDEN

4

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUSTBEVAKNINGEN

1

LANTMÄTERIET

4

LIVSMEDELSVERKET

1

LUFTFARTSVERKET

1

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

4

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

1

MIGRATIONSVERKET

3

MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

1

POLISMYNDIGHETEN

19

RÄTTSMEDICINALVERKET

1

SAMESKOLSTYRELSEN

1

SAMETINGET

1

SJÖFARTSVERKET

1

Skatteverket

4

SKOGSSTYRELSEN

11

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

3

STATENS FASTIGHETSVERK

2

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1

STATENS JORDBRUKSVERK

5

STATENS SKOLINSPEKTION

1

SVERIGES DOMSTOLAR

6

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

3

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

1

TRAFIKVERKET

6

TRANSPORTSTYRELSEN

1

TULLVERKET

2

UMEÅ UNIVERSITET

8

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

1

Totalsumma

138

83

Norrbottens län
Myndighet

Antal

ARBETSFÖRMEDLINGEN

17

ARBETSMILJÖVERKET (AV)

1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

1

FORTIFIKATIONSVERKET

7

FÖRSVARETS MATERIELVERK

8

FÖRSVARSMAKTEN

22

FÖRSÄKRINGSKASSAN

13

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK

1

KRIMINALVÅRDEN

4

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

2

KUSTBEVAKNINGEN

1

LANTMÄTERIET

5

LIVSMEDELSVERKET

3

LUFTFARTSVERKET

3

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

3

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

4

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

2

MIGRATIONSVERKET

4

PENSIONSMYNDIGHETEN

1

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET

2

POLISMYNDIGHETEN

16

POST- OCH TELESTYRELSEN

1

SAMESKOLSTYRELSEN

5

SAMETINGET

2

SJÖFARTSVERKET

1

Skatteverket

3

SKOGSSTYRELSEN

11

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

1

STATENS FASTIGHETSVERK

1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

2

STATENS JORDBRUKSVERK

6

STATENS SERVICECENTER

1

SVENSKA ESF-RÅDET

1

SVENSKA KRAFTNÄT

1

SVERIGES DOMSTOLAR

4

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

1

TILLVÄXTVERKET

2

TRAFIKVERKET

8

TRANSPORTSTYRELSEN

1

TULLVERKET

3

UMEÅ UNIVERSITET

3

VETENSKAPSRÅDET

1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

2

Totalsumma

181

84
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Bilaga B: Orter med servicekontor
ALINGSÅS
ANGERED
ARVIDSJAUR
ARVIKA
AVESTA
BOLLNÄS
BORLÄNGE
BORÅS
BRANDBERGEN
ENKÖPING
ESKILSTUNA
ESLÖV
FAGERSTA
FALKENBERG
FALKÖPING
FALUN
GISLAVED
GÄLLIVARE
GÄVLE
GÖTEBORG
GÖTEBORG NORDSTAN
GÖTEBORG, HISINGEN
GÖTEBORG, VÄSTRA
FRÖLUNDA
HAGFORS
HALMSTAD
HAPARANDA
HELSINGBORG
HUDIKSVALL
HÄRNÖSAND
HÄSSLEHOLM
JOKKMOKK
JÖNKÖPING
KALMAR
KARLSHAMN
KARLSKOGA
KARLSKRONA
KARLSTAD
KATRINEHOLM

KIRUNA
KLIPPAN
KRAMFORS
KRISTIANSTAD
KRISTINEHAMN
KUNGSBACKA
KUNGÄLV
KÖPING
LANDSKRONA
LIDKÖPING
LINDESBERG
LINKÖPING
LJUNGBY
LJUSDAL
LUDVIKA
LULEÅ
LUND
LYCKSELE
MALMÖ CITY
MALMÖ ROSENGÅRD
MALUNG
MARIESTAD
MORA
MOTALA
NORRKÖPING
NORRTÄLJE
NORSBORG, HALLUNDA
NYKÖPING
NÄSSJÖ
OSKARSHAMN
PITEÅ
SALA
SANDVIKEN
SIMRISHAMN
SKELLEFTEÅ
SKÖVDE
SOLLEFTEÅ
SORSELE
STOCKHOLM CITY
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STOCKHOLM,
KUNGSHOLMEN
STOCKHOLM, KISTA
STRÄNGNÄS
STRÖMSTAD
STRÖMSUND
SUNDBYBERG
SUNDSVALL
SVEG
SÖDERHAMN
SÖDERTÄLJE
TIERP
TRANÅS
TRELLEBORG
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UMEÅ
UPPSALA
VARBERG
VETLANDA
VILHELMINA
VIMMERBY
VISBY
VÄNERSBORG
VÄRNAMO
VÄSTERVIK
VÄSTERÅS
VÄXJÖ
YSTAD
ÅMÅL
ÄLMHULT
ÄNGELHOLM
ÖREBRO
ÖREBRO VIVALLA
ÖRNSKÖLDSVIK
ÖSTERSUND
ÖVERKALIX

Bilaga C: Antal arbetsställen och antal arbetsställen per 1000 invånare per kommun för
de elva servicemyndigheterna

87

Arbetsförmedlingen

88

Centrala studiestödsnämnden

89

Försäkringskassan

90

Kriminalvården

91

Kronofogdemyndigheten

92

Lantmäteriet

93

Migrationsverket

94

Pensionsmyndigheten

95

Polismyndigheten

96

Skatteverket

97

Trafikverket
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Bilaga D: Enkätfrågor om samverkan
Nedan skickades till myndigheterna;
Bakgrund
Regeringen har gett i uppdrag åt länsstyrelserna att kartlägga den statliga
närvaron i Sveriges kommuner och län (se bifogat regeringsuppdrag). I
uppdraget ingår att beskriva vilken samverkan som sker mellan statliga
myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig service och närvaro.
WSP har anlitats av länsstyrelserna för att bistå i genomförandet av
kartläggningen. Mot denna bakgrund efterfrågas härmed svar på nedanstående
frågor.
(Parallellt med uppdraget kartlägger och sammanställer Statskontoret samtidigt
planer för lokalisering av statlig verksamhet fram till 2022 samt
myndigheternas beslut om lokalisering av verksamhet 2014-2018 inom ramen
för ett annat regeringsuppdrag.)
Allmänt om frågorna
Med hänsyn till den korta tidsperiod som uppdraget ska slutföras inom behöver
vi ha svar på nedanstående frågor senast fredag 10 maj. Om möjligt tar vi
tacksamt emot dem innan dess. Det går bra att svara i detta worddokument.
Vid frågor om dessa frågor, kontakta Patrik Tornberg.
Vid frågor om regeringsuppdraget, kontakta Ingela Fredriksson vid
Länsstyrelsen i Örebro län.
Avgränsningar
Den samverkan som avses i detta sammanhang rör samverkan i syfte att
upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra
myndighetens service till medborgarna.
Annan typ av samverkan, t.ex. som syftar till att stärka samordningen av
verksamheter och tjänster hos olika myndigheter ligger utanför detta uppdrag.
Vidare avses endast sådan samverkan som sker under normala omständigheter
(dvs inte krissituationer, allmänna val eller andra mer sällanförekommande
situationer).
Nedanstående frågor avser situationen i dagsläget, inte planerade
samverkansformer eller historiska samverkansformer.
Frågor vi önskar svar på
1. Samverkar myndighetens kontor med andra statliga myndigheter i syfte
att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och för att
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna?
a. Med vilka myndigheter sker i så fall denna samverkan?
i. Arbetsförmedlingen?
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ii. Centrala studiestödsnämnden?
iii. Försäkringskassan?
iv. Kriminalvården?
v. Kronofogdemyndigheten?
vi. Lantmäteriet?
vii. Migrationsverket?
viii. Pensionsmyndigheten?
ix. Polismyndigheten?
x. Skatteverket?
xi. Trafikverket?
xii. Någon annan statlig myndighet? (Vilken/vilka i så fall?)
b. Vad består denna samverkan i?
i. Servicekontor?
ii. Delade lokaler för permanent närvaro?
iii. Nyttjande av andra myndigheters lokaler vid tillfälliga
besök?
iv. Mobila kontorsenheter?
v. Någon annan form av samverkan i syfte att upprätthålla
en närvaro i olika delar av landet och för att
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna?
(Vad i så fall?)
c. Var i landet förekommer samverkan av dessa olika former av
samverkan?

2. Samverkar myndighetens kontor med några landsting/regioner i syfte
att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och för att
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna?
a. Med vilka landsting/regioner sker i så fall denna samverkan?
b. Vad består denna samverkan i?
i. Delade lokaler för permanent närvaro?
ii. Nyttjande av landstingens/regionernas lokaler vid
tillfälliga besök?
iii. Mobila kontorsenheter?
iv. Någon annan form av samverkan i syfte att upprätthålla
en närvaro i olika delar av landet och för att
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna?
(Vad i så fall?)

3. Samverkar myndighetens kontor med några kommuner i syfte att
upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och för att tillgängliggöra
myndighetens service till medborgarna?
a. Med vilka kommuner sker i så fall denna samverkan?
b. Vad består denna samverkan i?
i. Delade lokaler för permanent närvaro?
ii. Nyttjande av kommunernas lokaler vid tillfälliga besök?
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iii. Mobila kontorsenheter?
iv. Någon annan form av samverkan i syfte att upprätthålla
en närvaro i olika delar av landet och för att
tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna?
(Vad i så fall?)
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Bilaga E: Intervjufrågor om samråd enligt
förordningen om regionalt tillväxtarbetet
Nedan skickades till de regioner som intervjuades inför intervjun:
BAKGRUND:
För att kunna förstärka statens närvaro och service i landet har regeringen sett
ett behov av ett samlat kunskapsunderlag och har därför gett i uppdrag till
länsstyrelserna att kartlägga den statliga närvaron i länen och kommunerna.
Regeringsuppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län och genomförs
med hjälp av WSP.
En del i uppdraget till länsstyrelserna består i att redovisa i vilken utsträckning
som statliga myndigheter sedan 2014 har samrått med regionalt
tillväxtansvariga, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter när
verksamhetsminskningar övervägts i enlighet med förordningen (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete.
WSP genomför därför, på uppdrag av Länsstyrelserna, strukturerade intervjuer
med regionalt tillväxtansvariga i Sveriges samtliga län samt med ett urval av de
myndigheter som berörs. Intervjuer genomförs oavsett om samråd skett eller
inte.

INTERVJUN:
Intervjun består av tre delar och beräknas ta max 20 minuter. Nedan följer de
frågor WSP kommer ställa:

Del 1 Inledning
Har det skett samråd i er region med anledning av myndigheters
verksamhetsminskningar enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete sedan
2014?
I samband med vilka verksamhetsminskningar skedde dessa samråd?
När skedde dessa samråd?
Vilka aktörer bjöds in till samråd?
Vilka aktörer deltog i samrådet?

Del 2 Samrådsprocessen
Under vilket skede i beslutsprocessen skedde detta samråd?
Genomfördes samråden i form av fysiska möten?
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Vid hur många tillfällen skedde samrådet?
Upprättades en konsekvensanalys under samrådets gång?

Del 3 Innehåll och resultat från samråden
Diskuterade ni möjligheterna att upprätthålla eller utveckla verksamheten
genom samordning eller samverkan?
Upplever du att samrådsprocessen påverkade det beslut som fattades?
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Bilaga F: Frågor till samtliga länsstyrelser om
samråd enligt förordningen om regionalt
tillväxtarbetet
Nedan skickades till kontaktpersoner på länsstyrelsen för att besvaras
skriftligen:
För att kunna förstärka statens närvaro och service i landet har regeringen sett
ett behov av ett samlat kunskapsunderlag och har därför gett i uppdrag till
länsstyrelserna att kartlägga den statliga närvaron i länen och kommunerna.
Regeringsuppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län. Parallellt med
uppdraget kartlägger och sammanställer Statskontoret planer för lokalisering av
statlig verksamhet fram till 2022 samt myndigheternas beslut om lokalisering
av verksamhet 2014-2018. 14
En del i uppdraget till länsstyrelserna består i att redovisa i vilken utsträckning
som statliga myndigheter under perioden 2014-2018 har samrått med regionalt
tillväxtansvariga, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter inför
förändring av myndighetens lokalisering 15 i enlighet med 20 § förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Med förändring av myndighetens
lokalisering avses att en myndighet öppnar eller avvecklar ett arbetsställe 16,
uppdraget är begränsat till att gälla det senare. Syftet med samrådet är att
bredda myndighetens kunskapsunderlag och att underlätta bedömningen av
vilka konsekvenser som beslut om verksamhetsminskningar kan medföra.
Den del av regeringens uppdrag som avser kartläggning av samråd i samband
med verksamhetsminskningar (avveckling av arbetsställe) ska av
länsstyrelserna redovisas för regeringen under maj 2019. Som en del i
kartläggningen är vi på Länsstyrelsen i Örebro län tacksamma om du senast
fredagen den 26 april 2019 har möjlighet att besvara nedan frågor:
Har det under perioden 2014-2018 skett samråd enligt förordning om regionalt
tillväxtarbete?
•

Om ja: Med vilka myndigheter har dessa samråd skett?
•

Vänligen ange kontaktpersoner på dessa myndigheter

•

I samband med vilka verksamhetsminskningar skedde dessa
samråd?

•

I vilket skede av planeringen av verksamhetsminskning skedde
dessa samråd?

14

http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/utredningar-utvarderingar-ochuppfoljningar/kartlaggning-av-vissa-myndigheters-planer-for-lokalisering-av-verksamhet/
15
Flytt inom en kommun räknas bara som ett lokaliseringsbeslut om det påverkar det totala
antalet arbetsställen i kommunen.
16
Med arbetsställen menas fasta kontor, även sådana med begränsade öppettider och
sådana där lokalerna delas med andra aktörer.
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•
•

Hur genomfördes detta samråd?

Känner du till om samråd planeras i närtid?

Om ja: Med vilka myndigheter planeras dessa samråd?
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Bilaga G: Kontaktpersoner vid myndigheterna
för sammanställning av enkätsvar om
samverkan
Myndighet

Kontaktperson - namn

Funktion/Enhet

Arbetsförmedlingen

Joanna Román

Ledningsstaben

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Klas Elfving

Pressekreterare

Försäkringskassan

Mattias Granstedt

Ledningsstaben

Kriminalvården

Susanne Sunnermark

Avdelningen för
ledningsstöd

Kronofogdemyndigheten

Anna Sjöstrand

Utredare

Lantmäteriet

Karin Fogelberg

Inköpschef

Pensionsmyndigheten

Henrik Engström

Ställföreträdande
generaldirektör, chef
administrativa avdelningen

Polismyndigheten

Ulf Ericsson

Tf programledare,
NOA/Nationella
kontaktenheten

Skatteverket

Ulrika Röhr

Ledningsstaben

Trafikverket

Trond Teigland

Senior rådgivare HR

Migrationsverket

David Bergström

tf Enhetschef,
Digitaliserings- och
utvecklingsavdelningen
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Bilaga H: Personer inom länsstyrelsen som
besvarat frågor om samråd vid
verksamhetsminskningar
Länsstyrelse

Svarande

Stockholm

Johnny Kjellström

Uppsala

Christel Benfalk

Södermanland

Andres Delgado Lopez

Östergötland

Madeleine Söderstedt Sjöberg

Jönköping

Nina Elmsjö

Kronoberg

Anders Meijer

Kalmar

Malin Almqvist

Gotland

Johan Gråberg

Blekinge

Lena Stävmo

Skåne

Mats Kryhl

Halland

Lovisa Ljungberg

Västra Götaland

Ingrid Guldbrandh

Värmland

Linda Blomqvist Lindström

Örebro

Thomas L Börjesson

Västmanland

Åsa Sars

Dalarna

Mikael Selander

Gävleborg

Berit Löfgren

Västernorrland

Karina Frejarö

Jämtland Härjedalen

Peter Andrén

Västerbotten

Kennett Johansson

Norrbotten

Katarina Ljunggren
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Bilaga I: Personer som intervjuats om samråd
vid verksamhetsminskningar
Län/region

Kontaktperson - namn

Funktion

Stockholm

Inger Starheim Lagerquist

Avdelningschef Tillväxtavdelningen, Region
Stockholm

Stockholm

Johnny Kjellström

Samhällsplaneringschef Länsstyrelsen (som
tidigare hade regionalt tillväxtansvar)

Uppsala

Tomas Stavbom

Samordnare för ekonomi och hållbar
utveckling, Region Uppsala

Södermanland

Catharina Frändberg

Biträdande förbundsdirektör,
Sörmland

Östergötland

Andreas Capilla

Regional utvecklingsdirektör, Region
Östergötland

Jönköping

Agneta Jansmyr

Regiondirektör, Region Jönköping

Kronoberg

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör, Region
Kronoberg

Kalmar

Helena Nilsson

Regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar

Blekinge

Anna-Lena Cederström

Regional utvecklingsdirektör, Region
Blekinge

Skåne

Ulrika Geeraedts

Regional utvecklingsdirektör, Region Skåne

Halland

Nina Mårtensson

Direktör Extern samordning, Region Halland

Västra Götaland

Helena Nilsson

Regional utvecklingsdirektör,
Västragötalandsregionen

Värmland

Lars Christensen

Regional utvecklingsdirektör, Region
Värmland

Örebro

Malena Pirsech

Utvecklingsledare, Region Örebro

Västmanland

Maria Linder

Regional utvecklingsdirektör, Region
Västmanland

Dalarna

Elsmari Julin

Regional utvecklingsdirektör, Region
Dalarna

Gävleborg

Johan Färnstrand

Regional utvecklingsdirektör, Region
Gävleborg

Västernorrland

Märta Molin

Regional utvecklingsdirektör, Region
Västernorrland

Västernorrland

Susanne Sahlin

Processledare,
Västernorrland

Jämtland Härjedalen

Anders Byström

Biträdande regiondirektör,
Jämtland Härjedalen

Västerbotten

Anna Pettersson

Regional utvecklingsdirektör, Region
Västerbotten

Norrbotten

Anna Lindberg

Regional utvecklingsdirektör, Region
Norrbotten

Lantmäteriet

Anders Lundquist
Karin Fogelberg

Bitr GD
Inköpschef

Skatteverket

Ulrika Röhr

Ledningsstaben

Arbetsförmedlingen

Jesper Eliasson

Verksamhetssamordnare

Migrationsverket

Magnus Önnestig

Regionchef

Region

Gotland
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Region
Region
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