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Sammanfattning  

I Östergötland är 39 myndigheter representerade genom totalt 111 arbetsställen. Det 

är en minskning med fem arbetsställen mellan 2020 och 2021. Staten har ett något 

lägre antal arbetsställen i länet om man räknar per 1000 invånare jämfört med snittet 

i riket. Länet har ett något högre antal sysselsatta per 1 000 invånare än motsvarande 

andel för riket. Mellan 2019 och 2020 har antalet arbetstillfällen fortsatt öka med 

drygt 400. Det gäller främst gäller länets större kommuner. Staten är en stor 

arbetsgivare i länet vilket påverkar utvecklingen på andra sätt än genom direkta 

arbetstillfällen.  

 

I Östergötland finns 36 besökskontor hos de servicegivande myndigheterna. Samtliga 

servicegivande myndigheter går att nå via besökskontor. Det största antalet 

besökskontor finns i Linköpings kommun. Den geografiska medeltillgängligheten 

ligger på ungefär samma nivå som snittet för riket. Den geografiska tillgängligheten, 

är över snittet i riket i länets stora kommuner. I de mindre kommunerna ligger den 

geografiska tillgängligheten under snittet för riket i fallande skala beroende på antal 

invånare i kommunen, med några få undantag. Länsstyrelsen fortsätter lyfta 

betydelsen av både statlig närvaro och service även i mindre kommuner i länet. 

 

Flertalet myndigheter i länet har inte haft några omstruktureringar eller avvecklingar 

under det senaste året och planerar inte heller för det. Men det pågår samtidigt en del 

förändringar i ett antal av länets myndigheter under 2022. Under de senaste åren har 

det skett en del yttre påverkan som lett till en del förändringar i de uppdrag som 

statliga myndigheter hanterar. Det har, med mycket kort framförhållning, inneburit 

ökat behov av kapacitet på hanterande myndigheter. Omvärldsfaktorer som bedöms 

påverka länets myndigheter är världsläget och utvecklingen, främst med tanke på 

säkerhet och, i förekommande fall, också för beredskapsmyndigheter. Uppdrag 

varierar också en hel del över tid. 

 

Fysiska närvaro är viktig för personer som behöver hjälp med sina ärenden. För en 

helhetsbedömning, vad gäller tillgänglighet till servicegivande myndigheter, behöver 

också uppgifter om öppettider, tjänster som erbjuds, tjänster som efterfrågas, digitala 

tjänster, besökstryck, väntetider och ärendemängder vägas in för att göra en 

bedömning av tillgänglighet till statlig service. Föreligger ytterligare eller andra 

behov, och i så fall, var och i vilken omfattning. Utveckling av digitala tjänster i 

kombination med en mer digital befolkning kan påverka utvecklingen av 

serviceutbudet framöver. Erfarenheter från länets myndigheter är att digitalisering 

för närvarande inte generellt ökar tillgängligheten. Istället leder den till andra frågor 

än de frågor som myndigheterna mött tidigare i sina respektive verksamheter och 

medför inte heller minskat tryck på verksamheterna. 

 

Länsstyrelsen Östergötland har ett strategiskt nätverk där landshövdingen bjuder in 

statliga myndigheter som är representerade i länet. Utöver det finns ett HR-chefsnät-

verk mellan statliga myndigheter. Utöver det sker samverkan i sakfrågor, ofta i 

projektform, där olika myndigheter samverkar.  
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Inledning 

I regleringsbrevet för länsstyrelserna 2022 formuleras uppdraget 3B1 om statlig 

närvaro och service på följande sätt: ” Länsstyrelserna ska fortsatt utveckla 

myndighetssamverkan vad gäller statliga närvaro och service samt redovisa den 

statliga servicen och närvaron i länen. Befintlig statistik ska användas. Uppdraget ska 

redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2022. 

Regeringskansliet ska hållas informerat om arbetet. Arbetet ska samordnas av 

Länsstyrelsen i Örebro län.”. 

 

Mål och syfte 
Regeringen har tidigare uttalat att det finns behov av att stärka förtroendet för 

statliga myndigheter och samhällets institutioner genom en väl utvecklad lokal statlig 

närvaro och service. Utvecklingen går mot fler digitala tjänster, men såväl 

privatpersoner som företagare har ändå behov av att fysiskt kunna möta myndigheter 

för att få personlig service. Detta kan vara särskilt viktigt för de som har svårigheter 

med det svenska språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är 

ekonomiskt utsatta.1    

Målsättningen med uppdraget är att  

• belysa hur myndighetsinfrastrukturen ser ut i länet, vilken samlad statlig 
service som finns, hur den kan tänkas utvecklas i framtiden samt analysera 
vad det får för konsekvenser för det egna länet och dess kommuner.  

o belysa hur den statliga närvaron och servicen ser ut i länet och dess 
kommuner.  

o belysa vilken grad av service som finns i länet och dess kommuner 
och hur den utvecklas.  

• utveckla myndighetssamverkan i länet. Uppdraget ger oss en kontext i vilken 
vi kan utveckla myndighetssamverkan i länen. 

• skapa ett mervärde för den långsiktiga utvecklingen av den statliga 
styrningen. 

Den sammantagna effekten av uppdraget är att länsstyrelsernas analyskompetens 

stärks på sikt. 

 

Metod 

Statlig närvaro  

Den statliga närvaron belyses med hjälp av statistik som inhämtas från Statistiska 

Centralbyrån (SCB). Statistiken belyser dels hur den statliga närvaron ser ut 

redovisningsåret, dels hur den sett ut över tid. Källorna för statistiken är 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Företagsdatabasen (FDB). Den 

senaste uppdateringen av statistiken från RAMS finns tillgänglig för 2020 och från 

FDB för 2021. 

 

 
1 Prop. 2018/19:47: Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 
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Statlig service  

Den statliga servicen belyses genom att kartlägga hur tillgången till personlig service 

ser ut. Detta görs för elva servicegivande myndigheter2. Statistiken som beskrivits 

under statlig närvaro används även här. Därutöver belyses besökskontoren för dessa 

myndigheter genom en tillgänglighetsanalys, vilken beskrivs i stycket nedan. 

Tillgänglighet till statlig service 

För att synliggöra tillgången till service ytterligare används resultaten av en geografisk 

tillgänglighetsanalys som belyser medborgarnas möjlighet till fysisk tillgänglighet till 

servicen. Tillgänglighetsanalysen är skapad utifrån Trafikverkets nationella 

vägdatabas (NVDB), SCB:s befolkningsregister och Samtrafikens kollektivtrafikdata. 

För att sedan göra avstånds- och restidsanalyser för trafikslagen gång, cykel och bil 

har ArcGIS Pro använts, medan verktyget TRACC har använts till beräkningar av 

restid i kollektivtrafiksystemet. Beräkningarna resulterar i båda fall i 

avståndsmatriser, så kallade origin-destination-matriser, vilka innehåller restid, 

avstånd i vägnätet samt fågelväg till respektive målpunkt3. 

Myndighetssamverkan 

Genom myndighetssamverkan har Länsstyrelsen möjlighet att föra en dialog, 

samverka med och inhämta information från myndigheterna löpande under året. Det 

finns dessutom möjlighet att identifiera hur nuvarande, kommande och planerade 

förändringar i statlig närvaro och service ser ut. I de fall verksamhetsminskningar 

planeras blir förordningen (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering och 

förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete centrala delar. 

 

Länsstyrelsen Östergötland har ett strategiskt nätverk där länets statliga myndigheter 

bjuds in och deltar. Inbjudan riktar sig till, och representeras av, generaldirektörer 

(GD) för de myndigheter som har sitt huvudkontor i länet samt högsta regionalt 

ansvarig för övriga myndigheter.  

 

Grupperingen bjuds in till möte fyra gånger per år varav två möten är digitala och två 

möten är fysiska. Om behov föreligger kan antalet möten utökas vilket de exempelvis 

gjorde 2021 med anledning av pandemin. Utgångspunkten för 

samverkansplattformen är att lyfta ämnen, frågor eller utmaningar där de statliga 

myndigheterna delar ett gemensamt intresse. Ambitionen är att skapa dialog och 

diskussionsforum samt utbyta information, både från Länsstyrelsen och övriga 

medverkande aktörer, på strategisk nivå. Syftet är att erbjuda en regional 

samverkansplattform i enlighet med Länsstyrelsens samordnande uppdrag.  

 

Under 2022 har, vid rapportens färdigställande, två av fyra planerade möten 

genomförts, ett har varit digitalt och ett fysiskt. Vid mötena tas följande stående 

punkter upp; aktuell lägesbild från Region Östergötland, aktuella 

arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen, samt aktuellt från Linköpings 

Universitet. Agendan och innehållet anpassas inför varje möte för att tillgodose 

aktuella behov. 

 

Vid årets första möte hölls erfarenhetsutbyte kring arbetssätt under pandemin samt 

information om nya servicekontor i länet togs upp. Vid andra mötet, som 

genomfördes fysiskt, var säkra kommunikationer i fokus.  

 

I länet finns också ett nätverk för de statliga myndigheternas HR-chefer där 

personalrelaterade frågor lyfts samt samverkan och informationsutbyte sker. 

Nätverket sammankallas av Länsstyrelsen Östergötland. 

 
 

 
2 Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Kronofogden, Lantmäteriet, 
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter och Trafikverket 

3 Med målpunkt avses koordinater för de servicegivande myndigheternas besökskontor. 
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Det sker även samverkan mellan statliga myndigheter i projektform kring tematiska 

områden. Exempel på aktuella områden är skog, klimat, miljö och energifrågor. 

Länsstyrelsen samordnar, inom ramen för myndighetens ansvarsområden, och agerar 

ofta projektägare. Myndigheter som är vanligt förekommande projektpartners är 

Skogsstyrelsen, SMHI och Linköpings Universitet. Denna samordning och samverkan 

är ofta en förutsättning för att möjliggöra för länet att söka EU medel och därigenom 

växla upp nationella medel för att åstadkomma mer och nå bättre resultat. 

 

Länsstyrelsen har haft en dialog för att samla in synpunkter kring vad som är 

önskvärt för att utveckla myndighetssamverkan på regional nivå. Förslag som lyftes 

var bland annat att utveckla former för att dela information och prognoser 

myndigheter emellan. Länets myndigheter skulle också kunna bistå varandra med att 

förmedla information från annan myndighet än den egna. Övriga förslag var att 

samverka kring bemanningsfrågor och rekrytering av kompetens, 

kompetensutveckling, samt dela resurser vid tillfälliga behov. Ytterligare samverkan 

skulle också kunna ske genom inventering av kompetensbehov, identifiera befintliga 

brister, tillgängliga resurser samt behov av beredskap hos länets myndigheter. Även 

samverkan genom fler tematiska yrkesnätverk inom olika områden, jämfört med HR-

nätverket, är förslag på att utveckla myndighetssamverkan regionalt. Länsstyrelsen 

tar uppgiften vidare och återkommer i frågan. 

 

I arbetet med uppdraget om statlig närvaro har Länsstyrelsen Östergötland  under 

2022 involverat länets myndigheter genom att informera om Länsstyrelsernas 

uppdrag, att utveckla myndighetssamverkan vad gäller statlig närvaro och service 

samt att redovisa den statliga servicen och närvaron i länen. Länets myndigheter har 

också erbjudits besvara ett antal frågor som Länsstyrelsen Örebro tillhandahållit.  

 

Uppdraget och arbetet har presenterats för representanter på Region Östergötland 

och kommunerna i länets via kommunchefer och kommunstyrelsernas ordförande via 

de nätverksmöten som landshövdingen bjuder in till. De har givits möjlighet att, vid 

diskussion och via mail, förmedla inspel och perspektiv på statens närvaro och service 

vad gäller arbetstillfällen och närvaro, och betydelsen på kommunal och regional nivå. 
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Förklaring av begrepp 

I rapporten förekommer några begrepp samt statistiska mått, vilka beskrivs nedan.  

 

Arbetsställe Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av 

närliggande lokaler och fastigheter där företag och organisationer bedriver 

verksamhet.4  

 

Allmän service Service som ges via servicekontor som avser till exempel allmän 

vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar, information om pågående 

ärenden och hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden. 

 

Besökskontor Ett kontor hos någon av de servicegivande myndigheterna som 

individer har möjlighet att besöka antingen via spontanbesök eller genom att boka tid 

för ett besök. 

 

Dagbefolkning Förvärvsarbetande befolkning redovisad efter arbetsställets 

geografiska belägenhet oberoende var de är folkbokförda.  

 

Fördjupad service Service som ges via servicegivande myndigheters egna kontor 

där medborgaren kan få fördjupad hjälp med sina ärenden. 

 

Servicekontor Kontor som bedrivs av Statens servicecenter. I dagsläget har 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkansavtal med 

Statens servicecenter. Arbetsförmedlingens kundtorg har också anslutits till 

servicekontoren. På ett servicekontor kan medborgare få allmän vägledning och råd, 

hjälp med blanketter och ansökningar, information om pågående ärenden och hjälp 

att boka möten med handläggare i specifika ärenden.5 

 

Statlig sektor En härledd variabel som baseras på ägarkategori, juridisk form samt 

institutionell sektorkod. Vi följer den indelning som finns i RAMS, det vill säga Statlig 

förvaltning, Statliga affärsverk och Övriga offentliga institutioner. Detta betyder att 

AP-fonder, statliga nämndmyndigheter, delegationer, råd och kommittéer som saknar 

anställda inte ingår i statlig sektor i den här indelningen. 

 
Sysselsatta I den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) klassificeras 
personer som förvärvsarbetande om de fått en lön i november som överstiger 99 
kronor. Från och med referensår 2019 används huvudsakligen information från AGI 
avseende november för de anställda.6  

 

 

 

 

 
4 https://www.scb.se/vara-tjanster/regionala-statistikprodukter/fardiga-tabellpaket/definitioner-for-fardiga-tabellpaket/ 

5 https://www.statenssc.se/privat.3837.html 

6 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-
arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/aktuellt/ny-kalla-och-metod-vid-
framstallning-av-rams/ 



9  |  Statlig närvaro och service 2022 i Östergötland 

Sammanfattande resultat 2021 

I rapporten 2021 konstaterades att staten sammantaget är en stor arbetsgivare i länet 

vilket också påverkar utvecklingen på andra sätt än genom direkta arbetstillfällen. 

Statistiken visar att det främst är i länets större kommuner som staten är 

representerad. Statlig närvaro utgör en positiv attraktionskraft, och utgör en 

konkurrensfördel som bidrar till att erbjuda ett diversifierat utbud av arbetstillfällen i 

de kommuner staten är representerad. Länet som helhet har en uppåtgående trend av 

antalet arbetstillfällen mellan 2015-2019 och antalet arbetstillfällen har ökat med 

drygt 800 personer. 

 

År 2021 kunde vi också konstatera att samtliga servicegivande myndigheter var 

representerade med besökskontor i länet under förutsättning att man tar hänsyn till 

att Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan finns representerade 

genom Statens Servicecenters närvaro. Även vad gäller tillgänglighet är den högst i 

länets större kommuner. Som ett komplement till fysisk lokalisering har även 

digitalisering påverkan på service och tillgänglighet. Fysisk kontra digital närvaro 

påverkar tillgänglighet för olika målgrupper på olika sätt. 

 

I Östergötland finns, sedan många år, en etablerad myndighetssamverkan. Den sker 

både på myndighetsledningsnivå, på HR-chefsnivå och på medarbetarnivå, då främst 

genom projektsamverkan inom olika sakområden. I rapporten 2021 konstaterades att 

det finns goda möjligheter att se över och utveckla befintlig myndighetssamverkan 

genom att lära av varandra och utbyta erfarenheter med andra län. 
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Statlig närvaro i länet 

Nedan redovisas vilka statliga myndigheter som har arbetsställen i länet, hur många 

arbetsställen som finns och var de är geografiskt placerade. Vidare redovisas hur 

sysselsättningen i statlig sektor ser ut och hur den har utvecklats över tid. 

 

Figur 1 – Karta över länets kommuner  
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Antal myndigheter och statliga arbetsställen 
i länet 
Det fanns 39 myndigheter i länet 2021 fördelat på 12 av länets 13 kommuner. Antalet 

myndigheter har varit oförändrat de senaste fem åren. I riket som helhet har antalet 

myndigheter ökat med fyra myndigheter under samma tidsperiod.7 

Figur 2 – Antal myndigheter per år 2017–2021 

Källa: SCB 

 

Sett till antalet statliga myndigheter i förhållande till befolkningen hade länet 0,08 

myndigheter per tusen invånare. Antalet myndigheter per invånare är generellt lägst i 

storstadslänen. Högst andel myndigheter per tusen invånare är det på Gotland (0,54) 

och i Jämtland (0,25).  

 

Att notera är att siffrorna för antalet myndigheter och arbetsställen i årets rapport 

skiljer sig åt jämfört med rapporten 2021. Anledningen till det är att vi förra året 

endast hade med de arbetsställen och myndigheter som hade koordinatangivelse från 

SCB. För att få med samtliga har vi i årets rapport utgått från kommun och län. 

Därför är antalet arbetsställen och myndigheter fler i årets rapportering, även bakåt i 

tiden, än det var i förra årets rapport. 
  

 

 
7 SCB, Företagsdatabasen (SCB). Observera att definitionen av myndigheter här utgår från RAMS definition, dvs Statlig 
förvaltning, Statliga affärsverk och Övriga offentliga institutioner. Detta betyder att AP-fonder, statliga 
nämndmyndigheter, delegationer, råd och kommittéer som saknar anställda inte ingår i statlig sektor i den här 
indelningen. 
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I kartorna nedan illustreras antalet myndigheter i länets kommuner samt antal 

myndigheter per 1 000 invånare i länets kommuner. 

 

Figur 3 – Antal myndigheter 2021 Figur 4 – Antal myndigheter 2021 per 
i länets kommuner tusen invånare 2021 i länets kommuner 

 
Källa: SCB 

 

Det fanns 111 statliga arbetsställen i länet 2021 fördelat på 12 av länets 13 kommuner. 

Ydre, är länets minsta kommun och den kommun i länet som saknar arbetsställe. 

Antalet arbetsställen har minskat med 7 arbetsställen de senaste fem åren.  I riket 

som helhet har antalet arbetsställen minskat med 282 arbetsställen under samma 

tidsperiod. 
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Figur 5 – Antal statliga arbetsställen per år 2017–2021 i Östergötlands län 

 
Källa: SCB 

 

Sett till antalet statliga arbetsställen i förhållande till befolkningen hade länet 0,24 

arbetsställen per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 0,26 arbets-

ställen per tusen invånare. 
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I nedanstående kartor visas antalet statliga arbetsställen i länets kommuner 2021 och 

2017. 

Figur 6 – Antal arbetsställen 2021 Figur 7 – Antal arbetsställen 2017 
i länets kommuner i länets kommuner 

 
Källa: SCB 

I nedanstående kartor visas antalet arbetsställen i länets kommuner 2021 samt 

antalet arbetsställen i länets kommuner per tusen invånare. 

Figur 8 – Antal arbetsställen 2021 Figur 9 – Antal arbetsställen 2021 
i länets kommuner per tusen invånare i länets kommuner  

Källa: SCB 
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Antal sysselsatta inom statlig sektor i länet 
Det fanns 14 830 sysselsatta i statlig sektor i länet 2020. Med sysselsatta avses i det 

följande dagbefolkning. Det fanns sysselsatta i 12 av länets 13 kommuner. Antalet 

sysselsatta har ökat med 887 de senaste fem åren. Den procentuella förändringen 

mellan åren 2016 och 2020 är en ökning på sex procent.8 I riket som helhet har 

sysselsättningen ökat med fem procent under samma tidsperiod. 

 

Figur 10 – Antal sysselsatta i statlig sektor 2016–2020 i Östergötlands län 

Källa: SCB 

 
  

 

 
8 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 



16  |  Statlig närvaro och service 2022 i Östergötland 

Sett till antalet sysselsatta inom statlig sektor i förhållande till befolkningen hade 

länet 32 sysselsatta inom statlig sektor per tusen invånare, medan motsvarande siffra 

för riket var 26. I kartorna nedan illustreras sysselsättningen i statlig sektor efter 

kommun, dels utifrån antalet sysselsatta, dels utifrån antalet i förhållande till 

befolkningen.9 

 

 

Figur 11 – Sysselsatta i statlig sektor  Figur 12 – Sysselsatta i statlig sektor 
i länets kommuner per tusen invånare i länets kommuner  

 

 
Källa: SCB 

 
  

 

 
9 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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År 2020 var 52 procent kvinnor och 48 procent män sysselsatta i statlig sektor. I 

diagrammet nedan visas könsfördelningen i de största kommunerna i länet.10 

Figur 13 – Antal sysselsatta i statlig sektor efter kön 2020 i länets största kommuner 

  Källa: SCB 

 

Totalt sett hade 78 procent av de sysselsatta en eftergymnasial utbildning, vilket är 

samma andel som riket.11 

Figur 14 – Antal sysselsatta i statlig sektor efter utbildningsnivå 2020 i Östergötlands län  

 

 
Källa: SCB 

 
 
 

 

 
10 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

11 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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Antalet sysselsatta var relativt jämnt fördelade med avseende på åldersgrupp. Den 
åldersgrupp som var vanligast bland de sysselsatta var 40–44 år.12 

Figur 15 – Antal sysselsatta i statlig sektor efter åldersgrupp 2020 i Östergötlands län 

Källa: SCB  

 
  

 

 
12 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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Om vi delar in de sysselsatta i födelselandsgrupper ser vi att majoriteten är födda i 

Sverige. Det är 85 procent som är svenskfödda. Motsvarande andel för riket är 84 

procent.13 

 

Figur 16 – Antal sysselsatta i statlig sektor i Östergötlands län efter födelselandsgrupp 2020 

 

Källa: SCB 

 
  

 

 
13 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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Statlig service i länet 

I det här avsnittet presenteras en fördjupning i elva servicegivande myndigheter och 

deras regionala närvaro. De servicegivande myndigheterna är Arbetsförmedlingen, 

Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Kronofogden, Lantmäteriet, 

Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Statens 

servicecenter och Trafikverket. I det följande presenteras hur många arbetsställen och 

besökskontor de servicegivande myndigheterna har och hur den geografiska 

tillgängligheten till statlig service ser ut utifrån restider och olika trafikslag.  

 

I Östergötlands län finns 36 besökskontor hos de servicegivande myndigheterna. Det 

går att nå samtliga servicegivande myndigheter via besökskontor14. Det största antalet 

besökskontor finns i Linköpings kommun.15 

 

Tabell 1: Servicegivande myndigheter, antal arbetsställen 2021 och antal besökskontor  
2020 i Östergötlands län 

Myndighet 

Antal 

arbetsställen16 Antal besökskontor17 

Arbetsförmedlingen 7 4 

Centrala studiestödsnämnden 1 1 

Försäkringskassan 3 0 

Kronofogdemyndigheten 1 1 

Lantmäteriet 1 1 

Migrationsverket 4 1 

Pensionsmyndigheten 0 0 

Polismyndigheten 22 13 

Skatteverket 2 0 

Statens servicecenter 4 4 

Trafikverket 8 11 

Totalt 53 36 

   

Källa: SCB samt Länsstyrelsen i Örebro läns kartläggning av besökskontor 

 

 

  

  

 

 
14 Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten finns representerade via Statens servicecenters 
besökskontor. 

15 Länsstyrelsen i Örebro län (2021) Kartläggning av besökskontor hos de servicegivande myndigheterna 

16 Arbetsställen enligt SCB:s definition i företagsdatabasen (FDB). 

17 Besökskontor enligt Länsstyrelsen i Örebro läns kartläggning av vilka kontor som går att besöka. Trafikverkets 
besökskontor definieras som platser för uppkörning, fotografering och kunskapsprov. Besök till Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket sker via Statens servicecenter. Även Arbetsförmedlingens kundtorg ingår här. 
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I kartan nedan visas antal besökskontor hos de servicegivande myndigheterna 2020 i 

länets kommuner. 

Figur 17 – Antal besökskontor hos de servicegivande myndigheterna 2020 i länets kommuner  

 

Källa: SCB samt Länsstyrelsen i Örebro läns kartläggning av besökskontor 

 

 

Tillgänglighet till servicegivande 
myndigheter 
Tillgänglighetsanalysen, som avser 2020, visar hur stor andel av länets befolkning 

som kan ta sig till närmaste besökskontor hos någon av de servicegivande 

myndigheterna med olika trafikslag. Tabellen nedan visar hur den geografiska 

medeltillgängligheten ser ut i länet utifrån de olika trafikslagen och restid. Inom 

parentes visas motsvarande andelar för riket. 18 

 

Den geografiska medeltillgängligheten ligger ungefär på snittet för riket. Det är stor 

skillnad på tillgängligheten, som är över snittet i riket i länets stora kommuner 

jämfört med de mindre kommunerna där geografiska tillgängligheten ligger under 

snittet för riket och minskar, i princip beroende på antal invånare i kommunen med 

några undantag.  
 

Tabell 2 – Geografisk medeltillgänglighet till de servicegivande myndigheternas besökskontor efter restid och 
trafikslag (andelar för riket inom parentes) 

Trafikslag 20 min 40 min 60 min 

Promenad 10 (9) 24 (22)  35 (32) 

Cykel 41 (39) 59 (57) 71 (68) 

Kollektivtrafik 29 (28) 56 (58) 72 (73) 

Bil 83 (83) 98 (94) 100 (97) 

 

 
18 Trafikanalys (2021) Geografiska tillgänglighetsanalyser, servicegivande myndigheter 
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Källa: Trafikanalys 

 

Den geografiska medeltillgängligheten i riket är 55 procent, medan den i länet är 56 

procent. I diagrammet nedan visas den geografiska medeltillgängligheten till de 

servicegivande myndigheterna i länets kommuner. Det är högst geografisk 

medeltillgänglighet i Linköpings kommun och lägst i Ydre kommun.  
 

Figur 18 – Geografisk medeltillgänglighet till de servicegivande myndigheternas besökskontor i länets 
kommuner 

 

Källa: Trafikanalys 
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Kartorna nedan illustrerar hur stor andel i befolkningen i respektive kommun som 

kan ta sig till närmaste besökskontor hos någon av de servicegivande myndigheternas 

inom 40 minuter för trafikslagen promenad, cykel, kollektivtrafik och bil. I kartorna 

visas således den geografiska medeltillgängligheten till myndigheterna för 

befolkningen i respektive kommun. 

 

Figur 19 – Geografisk medeltillgänglighet Figur 20 – Geografisk medeltillgänglighet 
till de servicegivande myndigheternas till de servicegivande myndigheternas  
besökskontor i länets kommuner besökskontor i länets kommuner 
- Promenad 40 min  - Cykel 40 min 

Källa: Trafikanalys 

 

Figur 21 – Geografisk medeltillgänglighet Figur 22 – Geografisk medeltillgänglighet 
till de servicegivande myndigheternas till de servicegivande myndigheternas  
besökskontor i länets kommuner besökskontor i länets kommuner 
- Kollektivtrafik 40 min - Bil 40 min 

Källa: Trafikanalys 
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Den geografiska medeltillgängligheten till de servicegivande myndigheterna i länet 

skiljer sig åt. Vi kan konstatera att för de med tillgång till bil går det att nå de 

servicegivande myndigheternas besökskontor i hela länet med en restid på max 40 

minuter. Vad gäller promenad, cykel och kollektivtrafik är tillgängligheten i länets 

norra kommuner bättre än i de södra kommunerna där tillgängligheten är ganska låg.  

 

Den myndighet som har högst geografisk medeltillgänglighet för samtliga trafikslag 

med 40 minuters restid är Polismyndigheten (77 procent), Arbetsförmedlingen (75 

procent) och Trafikverket (72 procent). Strax därefter kommer Statens Servicecenter, 

Skatteverket och Pensionsmyndigheten (samtliga ca 70 procent) I nedanstående 

tabell visas andelarna för de olika trafikslagen med 40 minuters resa.19 

 

Tabell 3 - Andel i länets befolkning som kan nå ett besökskontor hos respektive myndighet med 40 minuters 
restid. (andelar för riket inom parentes) 

 
Promenad Cykel Kollektiv-

trafik 
Bil 

Arbetsförmedlingen 38 (40) 88 (84)  75 (75) 100 (99) 

Centrala Studiestödsnämnden 3 (1) 21 (9) 32 (26) 97 (74) 

Försäkringskassan 34 (30) 64 (68) 84 (80) 100 (100) 

Kronofogdemyndigheten 13 (14) 51 (52) 34 (46) 97 (95) 

Lantmäteriet 13 (15) 48 (50) 33 (47) 99 (97) 

Migrationsverket 14 (9) 41 (40) 31 (35) 93 (89) 

Pensionsmyndigheten 34 (30) 64 (68) 84 (80) 100 (100) 

Polismyndigheten 41 (40) 83 (82) 83 (82) 100 (100) 

Skatteverket 34 (30) 64 (68) 84 (80) 100 (100) 

Statens servicecenter 34 (30) 64 (68) 84 (80) 100 (100) 

Trafikverket 36 (26)   76 (72) 75 (72) 100 (99) 

Källa: Trafikanalys 

 

Tillgänglighetsanalysen, som avser 2020, visar hur stor andel av länets befolkning 

som kan ta sig till närmaste besökskontor hos Statens servicecenter med olika 

trafikslag. Tabellen nedan visar hur den geografiska tillgängligheten ser ut i länet 

utifrån de olika trafikslagen och restid. Inom parentes visas motsvarande andelar för 

riket.20 

 

Tabell 4 – Geografisk tillgänglighet till Statens servicecenters besökskontor efter trafikslag och restid (andelar 
för riket inom parentes) 

 

Trafikslag 20 min 40 min 60 min 

Promenad 15 (14) 34 (30) 46 (42) 

Cykel 53 (49)  64 (68)  75 (79) 

Kollektivtrafik 45 (47) 84 (80) 87 (87) 

Bil 99 (97) 100 (100) 100 (100) 

Källa: Trafikanalys 

 

 
19 Trafikanalys (2021) Geografiska tillgänglighetsanalyser, servicegivande myndigheter 

20 Trafikanalys (2021) Geografiska tillgänglighetsanalyser, servicegivande myndigheter 
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Kartorna nedan illustrerar hur stor andel i befolkningen i respektive kommun som 

kan ta sig till något av Statens servicecenters besökskontor inom 40 minuter för 

trafikslagen promenad, cykel, kollektivtrafik och bil. 

Figur 23 – Geografisk tillgänglighet Figur 24 – Geografisk tillgänglighet 
till Statens servicecenters till Statens servicecenters  
besökskontor i länets kommuner besökskontor i länets kommuner 
- Promenad 40 min - Cykel 40 min 

 

Källa: Trafikanalys 

 

Figur 25 – Geografisk tillgänglighet Figur 26 – Geografisk tillgänglighet 
till Statens servicecenters  till Statens servicecenters  
besökskontor i länets kommuner besökskontor i länets kommuner 
- Kollektivtrafik 40 min  - Bil 40 min 

Källa: Trafikanalys 



26  |  Statlig närvaro och service 2022 i Östergötland 

Andra faktorer som påverkar statlig 
närvaro och service 

För att både företag och privatpersoner ska nå och få tillgång till den statliga service 

de kan förvänta sig och också har rätt till är det angeläget att fler variabler än restid 

beaktas. För en helhetsbedömning vad gäller tillgänglighet till servicegivande 

myndigheter behövs exempelvis också vägas in uppgifter om öppettider, tjänster som 

erbjuds, tjänster som efterfrågas, digitala tjänster, besökstryck, väntetider och 

ärendemängder.  

 

Sammantaget är alltså inte antal besökskontor och restider tillräckliga variabler för 

att göra en bedömning av tillgänglighet till statlig service, om ytterligare eller andra 

behov föreligger, i så fall, var och i vilken omfattning. Länsstyrelsen välkomnar 

generellt fler besöks- och servicekontor i länet, både Statens servicecenter och övriga 

servicegivande myndigheter, och vill framhålla betydelsen av att kontor etableras 

efter genomförda behovsanalyser, väl fördelat över länet men också med hänsyn till 

områden med utmaningar av socioekonomisk karaktär. 

 

Utifrån ett arbetsgivarperspektiv påverkar tillgång till nödvändig kompetens och 

arbetskraft lokalisering. Det blir en faktor som påverkar etableringar, valet att stanna 

eller flytta en myndighet påverkas av tillgång till utbildningar med speciella 

inriktningar vid universitet i länet. Det gäller främst myndigheter som efterfrågar 

särskilda kompetenser bland medarbetare.  
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Samlad bedömning av statlig närvaro 
och service och dess påverkan på 
länet 

I Östergötland är 39 myndigheter representerade genom totalt 111 arbetsställen. 

Staten har ett något lägre antal arbetsställen i länet räknat per 1000 invånare jämfört 

med snittet i riket. 

 

Staten är en stor arbetsgivare i länet vilket påverkar utvecklingen på andra sätt än 

genom direkta arbetstillfällen. Länet har, som presenterad statistik visat, ett något 

högre antal sysselsatta per 1 000 invånare än motsvarande andel för riket. Mellan 

2016 och 2020 har antalet arbetstillfällen ökat med nästan 900. Den framtagna 

statistiken och kartmaterialet visar att det främst gäller länets större kommuner. Vi 

vill fortsätta lyfta betydelsen av statlig närvaro även i mindre kommuner i länet. Som 

också nämndes i rapporten 2021, bidrar den statliga närvaron till att både 

myndigheterna, som organisationer, och dess anställda handlar och konsumerar 

varor och tjänster lokalt och regionalt. Det påverkar länets företag, respektive berörd 

kommun, antalet övriga arbetstillfällen och regional utveckling i en positiv riktning. 

 

Statens närvaro bidrar positivt till attraktionskraft, och är en konkurrensfaktor bland 

andra, som bidrar till att erbjuda ett diversifierat utbud av både service och 

arbetstillfällen, för att individer och familjer ska välja att etablera sig i hela länet. Det 

är också en faktor för länets mindre kommuner som bidrar till både ökad 

tillgänglighet och underlättar vid rekrytering till andra positioner i näringslivet och 

kommunernas övriga verksamheter.  

 

En tydlighet kring statens förväntning, målsättning och vilka effekter som väntas 

uppnås genom statlig närvaro lyfts och efterfrågas i dialoger med länets kommuner. 

Eventuella möjligheter att, även efter pandemin, arbeta på distans inom statliga 

myndigheter kan påverka rekryteringsmöjligheter, kompetensförsörjning och 

boendemönster framöver men även tillgänglighet. Hur erfarenheter efter pandemin 

kommer att påverka statlig närvaro och service i länet är i dagsläget svårt att bedöma. 

 

För en helhetsbedömning, vad gäller tillgänglighet till servicegivande myndigheter, 

behöver olika aspekter vägas in. Antal besökskontor och restider utgör en grund men 

är inte tillräckliga variabler för att göra en bedömning av tillgänglighet till statlig 

service, om ytterligare eller andra behov föreligger och i så fall, var och i vilken 

omfattning. 
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Statlig närvaro 
Staten, som arbetsgivare i länet, har ökat antalet sysselsatta med knappt 900 

personer mellan 2016 och 2020. Om man ser till antalet sysselsatta per 1 000 

invånare ligger Östergötlands andel något över motsvarande andel för riket.  

 
Flertalet myndigheter i länet uppger att de inte haft några omstruktureringar eller 

avvecklingar det senaste året och inte heller planerar för det, varken nu eller på längre 

sikt. Omvärldsfaktorer som bedöms påverka länets myndigheter är utvecklingen och 

världsläget, främst med tanke på säkerhet och i vissa fall också som 

beredskapsmyndigheter. 

 

Det sker också en del förändringar i flera av länets myndigheter som har genomförts 

eller planeras genomföras under året. Under den senaste åren har det skett en viss 

yttre påverkan, och därmed en del förändringar i de uppdrag som statliga 

myndigheter hanterar. Det har, med mycket kort framförhållning, inneburit ökade 

behov av kapacitet på dessa myndigheter. Uppdrag och behov varierar alltså över tid. 

 

Nedan anges några exempel på omstrukturering och etablering som kommit till Läns-

styrelsen Östergötlands kännedom.  

 

Statens Servicecenter planerar nyetablering med två arbetsställen i länet. Utifrån de 

myndigheter som har och kommer teckna avtal med Statens servicecenter, beroende 

på hur bemanning av de nya arbetsställena sker, kan etableringarna medföra visst 

behov av att rekrytera fler personer. 

 

Arbetsförmedlingen fortsätter under 2022 med att förbereda inför lagförslag som 

föreslås träda i kraft den första december i år. Verksamheten behöver då vara redo att 

tillämpa det nya regelverket. År 2023 blir Arbetsförmedlingens första hela 

verksamhetsår med ett reformerat system. Myndigheten kommer att ha fortsatt 

myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system utvecklas där 

fristående aktörer rustar och matchar arbetssökande för lediga jobb. När det gäller 

både reformering och eventuell intern omstrukturering bedömer Arbetsförmedlingen 

inte att den kommer att ha direkt påverkan på Östergötland och dess kommuner. 

Sedan augusti 2021 arbetar Arbetsförmedlingen utifrån ett länsperspektiv där arbete 

med de två kundgrupperna, arbetssökande och arbetsgivare, finns integrerat. 

 

Polismyndigheten kommer fortsatt finnas på plats i länet och öka med ca 70 nya 

poliser per år fram till 2025. En högre närvaro bedöms skapa möjligheter att öka 

förtroendet för myndigheten och genom det öka benägenheten att exempelvis anmäla 

brott och därmed skapa ett tryggare samhälle. 

 

Kriminalvården befinner sig i en expansiv fas för samtliga verksamhetsgrenar och 

rekryterar personal till anstalt, häkte och frivård. Under 2022 och 2023 tillkommer, 

för Kriminalvården, platser på Skänninge och Skenäs anstalter i större omfattning 

vilket medför stora rekryteringsbehov av personal. Det finns också ett beslut att 

avveckla anstalten Kolmården i maj 2023. Kriminalvårdens huvudkontor utreder 

också, som nämndes i förra årets rapport, att etablera en ny anstalt i området mellan 

Jönköping och Norrköping. Beslut om etableringsort väntas under sommaren 2022. 

Kriminalvården lyfter också att ny lagstiftning påverkar arbetet i frivård med fler 

alternativa påföljder. 

 

Totalförsvarets forskningsinstitut konstaterar att de har haft tillväxt sedan 2016. De 

planerar för ytterligare ökningar under åren 2023 till 2025 vilket berör myndighetens 

verksamhetsställe i Linköping. 

 

Även Statens geotekniska institut förstärker med ytterligare personer för utökade 

uppgifter inom arbetet med klimatanpassning och förorenade områden, vilket berör 

verksamheten i Linköping.  
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Skolinspektionen utökar verksamheten under hösten med 15 nya medarbetare vilket 

bidrar till ytterligare arbetstillfällen. 
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Statlig service 
Vad gäller tillgång till statlig service ger vi några olika exempel nedan samtidigt som 

vi kan konstatera att samtliga servicegivande myndigheter finns representerade med 

besökskontor i länet med hänsyn taget till att Skatteverket, Pensionsmyndigheten och 

Försäkringskassan finns representerade genom Statens servicecenters närvaro. 

 

Servicekontorens fysiska närvaro är viktig för de personer som behöver hjälp med 

sina ärenden gällande Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och 

Pensionsmyndigheten. När fler myndigheter ansluts till servicekontoren innebär det 

ett ökat serviceutbud vilket ger enskilda samlad service på ett och samma ställe. Som 

nämnt tidigare kommer Statens Servicecenter att öka närvaro i länet vilket medför att 

serviceutbud och tillgänglighet till statlig service bedöms öka något för länets 

medborgare under året. Under hösten 2022 kommer en etablering göras i Finspång, 

en kommun i norra delen av Östergötland med ca 22 000 invånare.  

 

Förstudier pågår och planeras med ytterligare samverkansmyndigheter för Statens 

servicecenter. Pilot med Migrationsverket pågår sedan januari 2022 i Linköping. Om 

fler myndigheter ansluts till servicekontoren erbjuds ett breddat serviceutbud och ett 

mer samordnat och enhetligt stöd till enskilda och företag. Utveckling av digitala 

tjänster i kombination med en mer digital befolkning kan till viss del påverka 

utvecklingen av serviceutbudet som Statens servicecenter erbjuder. 

 

Digitalisering generellt är ett uppdrag för myndigheter. Det är ett sätt att öka 

tillgängligheten för vissa grupper medan tillgängligheten för andra grupper minskar 

om fysisk närvaro minskar. Erfarenheter från länets myndigheter är att digitalisering 

för närvarande inte medför minskat tryck på verksamheterna utan leder till andra 

frågor än de frågor som myndigheterna mött tidigare i sina respektive verksamheter. 

 

Fysisk närvaro och service är särskilt viktig för personer som inte själva kan hantera 

sina ärenden digitalt eller få hjälp via telefon. Målgrupper där fysisk närvaro bedöms 

som särskilt viktig är personer med bristande kunskaper i det svenska språket, 

personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt utsatta personer. Fysisk 

närvaro och service är ett sätt att bidra till ökad statlig service för enskilda och företag 

samt öka förtroende för staten. Det kan också bidra till ökad integration och 

minskade digitala klyftor.  

 

Flera myndigheter lyfter att det är viktigt att fysisk närvaro och service inte är 

detsamma som att ha egna lokaler utan kan ske genom olika samverkanslösningar. 

Det kan innebära samordningsvinster och kostnadseffektiva lösningar. Exempelvis 

har Arbetsförmedlingens kundtorg införts på samtliga servicekontor vilket ger ett 

förbättrat serviceutbud och samordnat stöd till enskilda. Ofta berör ett ärende flera 

samverkansmyndigheter vilket gör att fler ärenden kan lösas vid ett besök. Att på 

olika sätt, utifrån olika behov, möta och stödja människor som har svårigheter att ta 

sig in på arbetsmarknaden är av stor vikt för såväl individ som samhälle eftersom 

arbete är en avgörande del för människors möjlighet till ett gott liv. 

 

Arbetsförmedlingens verksamhet befinner de sig i en föränderlig fas, bland annat ska 

fristående aktörer ska ta en större plats i kundnära arbete. Jämfört med 2021, ska den 

kontinuerliga fysiska närvaron i egen regi öka, genom servicekontor eller genom 

samverkan med kommunerna. Arbetet pågår inom myndigheten och genom dialog 

med kommunerna i Östergötland. Arbetsförmedlingen ska också vidareutveckla 

service på distans med särskilt fokus på förbättrad distansservice samt digitala 

tjänster för arbetssökande med funktionsnedsättning och arbetssökande som är i 

behov av språkstöd. 

 

Skatteverket arbetar också för att erbjuda möjlighet för de individer som fördrar det 

fysiska kundmötet att tillgodogöra sig sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. 

Även de konstaterar att vanliga målgrupper som föredrar, eller är i behov av, fysiska 
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möten, är grupper med språksvårigheter och de som inte är digitala. Vissa ärenden 

kräver fysisk inställelse för att kunna utföra, exempelvis få ID kort, vilket gör närvaro 

på ett antal platser nödvändig för att minska kundernas behov av att resa. För en 

helhetsbedömning, vad gäller tillgänglighet till servicegivande myndigheter, behöver 

olika aspekter vägas in för att göra en bedömning av tillgänglighet till statlig service, 

om ytterligare eller andra behov föreligger och i så fall, var och i vilken omfattning.  

 

Digitalisering i kombination med fysisk tillgänglighet kan också bidra till ökad 

tillgänglighet och ökad effektivitet i myndighetens arbete. 

 

Som lyftes i förra årets rapport kan geografisk koncentration och närvaro bidra till 

ökad service men också uppfattas vara långt borta. Såväl fysisk som digital 

tillgänglighet kan innebära olika saker för olika grupper. Det kan bland annat handla 

om kostnader, tillgång till utrustning eller transportmedel, kunskaper och/eller 

förmåga. Exempel på det är att det kan innebära både möjligheter och kostnad för 

individer att transportera sig, tillgång till hårdvara och uppkoppling, samt ha kunskap 

och/eller förmåga att vara delaktig vilket gör att det vissa grupper kan exkluderas 

beroende på hur närvaron är utformad.  

 

Med de senaste årens erfarenhet av både pandemi och krigssituation relativt nära 

Sverige har myndigheters tillgänglighet som servicegivare flera dimensioner. Ur ett 

totalförsvarsperspektiv finns det behov av redundans och olika lösningar för att säkra 

upp tillgång till statlig service för länets medborgare i olika situationer.  
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Andra faktorer 
Faktorer som lyfts av länets myndigheter som är avgörande framöver är 

kompetensförsörjning, rekrytering och kompetensutveckling. Närheten till 

Linköpings Universitet men myndighetens Campus i Norrköping uppges ha 

avgörande betydelse för att rekrytera kompetens men också erbjuda tillgång till 

relevant forskning. Flera myndigheter ser ett stort behov att förstärka kompetens 

både vad gäller it-resurser och spetskompetens. Även generell handläggarkompetens 

är en bristvara som efterfrågas både nu, och de kommande åren. Ett exempel är 

svårigheter att rekrytera kvalificerad geoteknisk kompetens till Linköping. Dels för att 

dessa utbildningar finns i Lund, Göteborg och Stockholm, dels för att marknaden för 

geotekniker är stark i dessa regioner. En geoteknisk utbildning vid Linköpings 

universitet skulle väsentligt stärka möjligheten att rekrytera efterfrågad kompetens i 

länet. 

 

Myndigheterna framhåller behov av goda förbindelser, till Stockholm men också till 

Europa och världen. Det pågår också en ökad diskussion kring hur geografiskt bundet 

respektive obundet arbete kan påverka organisering och arbetets upplägg på flera 

myndigheter framöver.  

 

Att säkra ändamålsenliga lokaler är också något som är en viktig faktor som påverkar 

länets myndigheter som rör eventuellt kommande omstruktureringar, etableringar 

och avveckling. 

 

Andra faktorer som lyfts är utvecklingen i samhället, exempelvis vikten av statlig 

närvaro i utsatta områden för ökad stabilitet och för att öka förtroendet för staten. 

Den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i omvärlden och hur den omsätts 

nationellt kommer fortsatt att ha påverkan på, bland annat, Totalförsvarets 

forskningsinstitut verksamhet i Linköping. Kriget och händelseutvecklingen i Ukraina 

har och kommer ha påverkan på Statens servicecenter genom en ökad mängd 

flyktingar. I vilken utsträckning och på vilket sätt och om det kommer att medföra 

eventuella behov av omstruktureringar är i dagsläget för tidigt att svara på. Även i 

glesbygd är den fysiska närvaron viktig för att enskilda inte ska ha för långa avstånd 

till statliga service.  

 

Vi har, inte minst under de senaste åren, sett att det är av vikt att staten har kapacitet 

att hantera olika typer av händelser i länet. Pandemin, kriget i Ukraina och upplopp 

är exempel som är mycket aktuella. Den här typen av händelser är svåra att förutse 

men myndigheter har blivit mer medvetna om att mycket kan inträffa. Länsstyrelsen 

bedömer att olika typer av händelser som kräver hantering av staten och dess 

myndigheter fortsatt kommer att ske. 

 

Andra exempel som, både i dagsläget och framöver, kommer att involvera flera olika 

myndigheter är Ostlänken. Det finns behov av att hantera frågorna som berör 

byggandet inom rimliga tidsramar. Länsstyrelsen känner också till planer på större 

etableringar inom besöksnäringssektorn där det är viktigt att staten, inom rimlig tid, 

kan möta behov av service som uppkommer vilket annars kan leda till att etableringar 

inte kommer till stånd. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Statliga myndigheter och antal arbetsställen i länet 
2021 

Myndigheter 
Antal 
arbetsställen 

Antal kommuner 
med arbetsställen 

Arbetsförmedlingen 7 4 

Arbetsmiljöverket (av) 1 1 

Centrala studiestödsnämnden 1 1 

Ekobrottsmyndigheten 1 1 

Fortifikationsverket 4 3 

Försvarets materielverk 1 1 

Försvarsmakten 1 1 

Försäkringskassan 3 3 

Kriminalvården 8 3 

Kronofogdemyndigheten 1 1 

Lantmäteriet 1 1 

Linköpings universitet 3 2 

Livsmedelsverket 1 1 

Luftfartsverket 5 2 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1 1 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 3 2 

Migrationsverket 4 1 

Polismyndigheten 22 12 

Riksarkivet 1 1 

Rättsmedicinalverket 1 1 

Sjöfartsverket 3 1 

Skatteverket 2 2 

Skogsstyrelsen 1 1 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 1 

Statens försvarshistoriska museer 1 1 

Statens geotekniska institut 1 1 

Statens historiska museer 1 1 

Statens institutionsstyrelse 1 1 

Statens jordbruksverk 6 6 

Statens servicecenter 4 3 

Statens skolinspektion 1 1 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 1 1 

Sveriges domstolar 4 2 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut, SMHI 1 1 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 1 1 

Trafikverket 8 3 

Transportstyrelsen 1 1 

Tullverket 1 1 

Åklagarmyndigheten 2 2 

Totalt 111  
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 

stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 

förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 

uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  

På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 


