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Sammanfattning av statlig närvaro och 
service i länet samt konsekvenser för länet  
I Södermanland fanns 35 myndigheter i länet 2021 fördelat på länets 

samtliga 9 kommuner. Antalet myndigheter har varit oförändrat de senaste 

fem åren. Sett till antalet statliga myndigheter i förhållande till befolkningen 

hade länet 0,12 myndigheter per tusen invånare, medan motsvarande siffra 

för riket var 0,02 myndigheter per tusen invånare. 

Det fanns 73 statliga arbetsställen i länet 2021 fördelat på länets samtliga 9 

kommuner. Antalet arbetsställen har minskat med 3 arbetsställen de senaste 

fem åren.   

Det fanns 4 332 sysselsatta i statlig sektor i länet 2020. Sett till antalet 

sysselsatta inom statlig sektor i förhållande till befolkningen hade länet 14 

sysselsatta inom statlig sektor per tusen invånare, medan motsvarande siffra 

för riket var 26. Totalt sett hade 75 procent av de sysselsatta i statlig sektor 

en eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för riket var 78 procent. 

I Södermanlands län fanns 2020 i länet 31 besökskontor hos de servicegivande 

myndigheterna. Det går att nå samtliga servicegivande myndigheter via 

besökskontor – dock representeras vissa myndigheter av Statens servicecenter. 

Det största antalet besökskontor finns i Eskilstuna kommun.  
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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 statlig 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 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 

 

1 Prop. 2018/19:47: Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 
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uppdateringen av statistiken från RAMS finns tillgänglig för 2020 och från 

FDB för 2021. 

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. 

Den 1 december 2021 hölls det första mötet med landshövdingens och 

länsstyrelsens Dialogforum med statliga aktörer i länet. Inbjudna var ett 20-tal 

myndigheter som verkar i länet och dess högsta företrädare. Även företrädare 

för Region Sörmland medverkade. En av de punkter som togs upp på 

dagordningen var uppdraget Statlig närvaro och service. Mötet hölls via Skype. 

Det andra mötet med Dialogforum hölls den 5 april 2022. Även den här gången 

var en av de punkter som togs upp på dagordningen uppdraget Statlig närvaro 

och service. Precis som vid det första mötet i december 2021 bestod de 

inbjudna av ett 20-tal myndigheter som verkar i länet och dess högsta 

 

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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företrädare samt företrädare för Region Sörmland. Den här gången hölls mötet 

fysiskt i länsstyrelsens residens i Nyköping. 

Syftet med Dialogforum är att verka för att nationella mål får genomslag i länet 

och att utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt 

inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och 

statliga myndigheters verksamhet. Därutöver syftar dialogforumet till att främja 

länets utveckling, främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga 

myndigheter och andra relevanta aktörer i länet (länsstyrelseinstruktion 2§ 1–5) 

samt till att öka förståelsen för varandras verksamheter och skapa nätverk inom 

länet. Företrädesvis ska det hållas fysiska möten 1-2 gånger per år, 90 min med 

mingel före.  

För att inventera och följa upp vilka uppdrag och aktiviteter som finns hos 

ansvariga myndigheter som påverkar länets utveckling föreslås länsstyrelsen att 

genomföra en inventering genom en enkät. Tanken är att landshövdingen 

skriver ett försättsblad och förklarar länsstyrelsens uppdrag och ambitionen 

med enkäten. Ett förslag är att genomföra en enkätförfrågan till myndigheterna 

med ett flertal centrala svarsområden, exempelvis: Planerade aktiviteter per 

politikområde; Forum; Samtalspartners statligt, regionalt och kommunalt; 

Eventuella kommentarer till nationella mål kopplade till länet. 
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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 t.ex. 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/ 
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Sammanfattande resultat 2021  
I Södermanland finns ett flertal myndigheter som har sitt huvudkontor i länet, 

vilket kan påverka den statliga närvaron och servicen samt antal arbetstillfällen 

positivt. Även det faktum att Mälardalens Högskola kan komma att omvandlas 

till universitet kan leda till en positiv utveckling gällande den statliga närvaron 

och servicen i länet. 

Södermanland är dock ett utpräglat pendlingslän. Det pendlar ut fler än det 

pendlar in och 2018 var nettopendlingen ungefär minus tio procent. 

Trots förbättrade utvecklingsförutsättningar har länet en fortsatt hög 

arbetslöshet i nationell jämförelse. Precis som i många andra län finns det i 

Södermanland stora socioekonomiska skillnader samtidigt som andelen 

invånare med låg ekonomisk standard växer. Detta kan innebära ett större 

behov av statlig närvaro och service jämfört med andra län i landet. 

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  

 

  



10 

Antal myndigheter och statliga arbetsställen i länet 
Det fanns 35 myndigheter i länet 2021 fördelat på länets samtliga 9 kommuner. 

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

har antalet myndigheter ökat med 4 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 

0,12 myndigheter per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 

0,02 myndigheter per tusen invånare. 

I kartorna nedan illustreras antalet myndigheter i länets kommuner samt antal 

myndigheter per 1 000 invånare i länets kommuner. 

 

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

 

Källa: SCB 

 

Det fanns 73 statliga arbetsställen i länet 2021 fördelat på länets samtliga 9 

kommuner. Antalet arbetsställen har minskat med 3 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 Södermanlands 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 arbetsställen per tusen invånare. 

I nedanstående kartor visas antalet statliga arbetsställen i länets kommuner 

2021 och 2017. 
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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. 
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Figur 8 – Antal arbetsställen 2021 Figur 9 – Antal arbetsställen 2021 
i länets kommuner per tusen invånare i länets kommuner  

 Källa: SCB 

Antal sysselsatta inom statlig sektor i länet 
Det fanns 4 332 sysselsatta i statlig sektor i länet 2020. Med sysselsatta avses i 

det följande dagbefolkning. Det fanns sysselsatta i länets samtliga kommuner. 

Antalet sysselsatta har ökat med 169 de senaste fem åren. Den procentuella 

förändringen mellan åren 2016 och 2020 är en ökning på 4 procent.8 I riket som 

helhet har sysselsättningen ökat med 5 procent under samma tidsperiod. 

 

  

 

8 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 



15 

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

 

 

Källa: SCB 

 

Sett till antalet sysselsatta inom statlig sektor i förhållande till befolkningen 

hade länet 14 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 

 
  

 

9 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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Figur 11 – Sysselsatta i statlig sektor  Figur 12 – Sysselsatta i statlig sektor 
i länets kommuner per tusen invånare i länets kommuner  

 

Källa: SCB 
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2020 var 55 procent kvinnor och 45 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 75 procent av de sysselsatta en eftergymnasial utbildning. 

Motsvarande siffra för riket är 78 procent.11 

Figur 14 – Antal sysselsatta i statlig sektor efter utbildningsnivå 2020 i Södermanlands 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 50–54 år.12 

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

Källa: SCB 

Om vi delar in de sysselsatta i födelselandsgrupper ser vi att majoriteten är 

födda i Sverige. Det är 86 procent som är svenskfödda. Motsvarande andel 

för riket är 84 procent. 13 

 

 

12 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
13 Statistiska centralbyrån, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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Figur 16 – Antal sysselsatta i statlig sektor i Södermanlands län efter födelselandsgrupp 
2020 

 

Källa: SCB 

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 Södermanlands län finns 31 besökskontor hos de servicegivande 

myndigheterna. Det går att nå samtliga servicegivande myndigheter via 

besökskontor14. Det största antalet besökskontor finns i Eskilstuna kommun.15 

 
  

 

14 Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten finns representerade via 

Statens servicecenters besökskontor. 
15 Länsstyrelsen i Örebro län (2021) Kartläggning av besökskontor hos de servicegivande 

myndigheterna 



20 

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

Myndighet 

Antal 

arbetsställen16 Antal besökskontor17 

Arbetsförmedlingen 3 3 

Centrala studiestödsnämnden 1 1 

Försäkringskassan 2 0 

Kronofogdemyndigheten 1 1 

Lantmäteriet 3 3 

Migrationsverket 1 1 

Pensionsmyndigheten 0 0 

Polismyndigheten 12 10 

Skatteverket 2 0 

Statens servicecenter 5 4 

Trafikverket 3 8 

Totalt 33 31 

   

Källa: SCB samt Länsstyrelsen i Örebro läns kartläggning av besökskontor 

 

  

 

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 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 

I länet som helhet kan 30% promenera till de servicegivande myndigheternas 

besökskontor inom 40 minuter, 61% kan cykla dit inom motsvarande tid medan 

motsvarande siffror för kollektivtrafik är 59% och för bil är den 96%.  

 

18 Trafikanalys (2021) Geografiska tillgänglighetsanalyser, servicegivande myndigheter 
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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 14 (9) 30 (22)  39 (32) 

Cykel 44 (39) 61 (57) 69 (68) 

Kollektivtrafik 36 (28) 59 (58) 72 (73) 

Bil 79 (83) 96 (94) 100 (97) 

Källa: Trafikanalys 

 

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

är 58 procent. I diagrammet nedan visas den geografiska medeltillgängligheten 

till de servicegivande myndigheterna i länets kommuner. Det är högst 

geografisk medeltillgänglighet i Eskilstuna kommun och lägst i Gnesta 

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 
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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 

 

 

Den geografiska medeltillgängligheten till de servicegivande myndigheterna i 

länet skiljer sig åt. Från Gnesta och Vingåker går det endast att ta sig till 

Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten, Statens servicecenter och Trafikverket 

inom 40 minuters restid med kollektivtrafik eller bil. När det gäller hela länet 

och för samtliga trafikslag ligger Polismyndigheten i det här fallet i topp med 

80%, Arbetsförmedlingen med 77%, Statens servicecenter med 74% och 

Trafikverket med 70%.  
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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 46 (40) 85 (84)  76 (75) 100 (99) 

CSN 8 (1) 31 (9) 35 (26) 83 (74) 

Försäkringskassan 41 (30) 68 (68) 86 (80) 100 (100) 

Kronofogdemyndigheten 20 (14) 61 (52) 39 (46) 87 (95) 

Lantmäteriet 39 (15) 74 (50) 67 (47) 100 (97) 

Migrationsverket 2 (9) 13 (40) 9 (35) 100 (89) 

Pensionsmyndigheten 41 (30) 68 (68) 86 (80) 100 (100) 

Polismyndigheten 51 (40) 84 (82) 85 (82) 100 (100) 

Skatteverket 41 (30) 68 (68) 86 (80) 100 (100) 

Statens servicecenter 41 (30) 68 (68) 86 (80) 100 (100) 

Trafikverket 33 (26)   73 (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.19 

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 21 (14) 41 (30) 50 (42) 

Cykel 53 (49)  68 (68)  77 (79) 

Kollektivtrafik 59 (47) 86 (80) 90 (87) 

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

Källa: Trafikanalys 

 

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. 

 

  

 

19 Trafikanalys (2021) Geografiska tillgänglighetsanalyser, servicegivande myndigheter 
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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 
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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 
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Andra faktorer som påverkar Statlig närvaro och 
service 

I Södermanland finns ett flertal myndigheter som har sitt huvudkontor i länet, 

vilket kan påverka den statliga närvaron och servicen samt antal arbetstillfällen 

positivt. Även det faktum att regeringen den 1 januari 2022 beslutade att göra 

Mälardalens Högskola till Mälardalens universitet kan komma att leda till en 

positiv utveckling gällande den statliga närvaron och servicen i länet. 

Södermanland är dock ett utpräglat pendlingslän. Det pendlar ut fler än det 

pendlar in och 2018 var nettopendlingen ungefär minus tio procent. Andelen in- 

och utpendlare har ökat i länets samtliga kommuner under 2000-talet. Det finns 

ett enda undantag från detta, nämligen andelen inpendlare till Strängnäs som 

har minskat marginellt under perioden.  

Befolkningen i Södermanlands län har ökat med 17 procent sedan 2000, vilket 

innebär att Södermanland hör till de län som haft den snabbast växande 

befolkningen under perioden. Den främsta orsaken till den positiva 

befolkningsökningen i Södermanland, liksom i övriga delar av landet, är att 

Sverige haft ett betydande invandringsöverskott. Detta har således varit en 

förutsättning för att regionen ska ha en växande befolkning i arbetsför ålder och 

yngre. 

Trots förbättrade utvecklingsförutsättningar har länet en fortsatt hög 

arbetslöshet i nationell jämförelse. Precis som i många andra län finns det i 

Södermanland stora socioekonomiska skillnader samtidigt som andelen 

invånare med låg ekonomisk standard växer. De senaste åren kan man också se 

att medan medellivslängden i länet ökar för de högst utbildade gör den inte det 

för de med lägst utbildning.   
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Samlad bedömning av statlig närvaro och 
service och dess påverkan på länet 
I arbetet med Statlig närvaro och service har i år, liksom föregående år, en 

enkät skickats ut till myndigheterna i länet i syfte att ta reda på hur utveckling 

av statlig närvaro och service sett ut över tid samt vilka konsekvenser närvaron 

och servicen kan få för länets kommuner och dess medborgare. Sammanlagt 

fick länsstyrelsen svar från 19 myndigheter, dessa svar redovisas i bilaga 2: 

Rapportering statlig närvaro och service och dess påverkan på länet. 

 

De flesta svar är i stort sett endast revideringar från den enkät som redovisades 

i december 2021 men det finns ett par svar som sticker ut:  

- Kustbevakningen: Inga nyetableringar eller organisations-

förändringar som ger nya arbetstillfällen. Viss rörlighet för 

personalen inom vår verksamhet sker löpande men inget med 

påverkan på läns- eller kommunalnivå. Dock har Kustbevakningen 

fått ett tillskott av budgetmedel, vilket innebär att det kommer att 

kunna utbildas fler kustbevakare. Prognosen är att Kustbevakningen 

fram till 2026 på nationell nivå har utökat nettoantalet med 100 

stycken tjänstemän.  

- Kronofogdemyndigheten: Under 2022 planerar vi att genomföra en 

förstudie i servicesamverkan med Statens servicecenter för att utreda 

förutsättningarna för att öka vår lokala närvaro via servicekontoren. 

Genom samverkan med Statens servicecenter ser vi att Kronofogden på 

sikt kommer att kunna erbjuda medborgarna allmän service på fler 

kontor i landet. Inriktningen är att Kronofogdens allmänna service som 

idag ges i receptionerna i Kronofogdens kontor kan överföras till de 

lokala servicekontoren, vilket innebär utökad tillgänglighet för 

kunderna. Kronofogden höjer generellt sett sin servicenivå genom att 

utveckla de digitala kundmötena. Det blir enklare för medborgaren 

såväl i Södermanlands län som från andra håll i landet att hantera sina 

ärenden på webben, via Mina sidor och via digitala brevlådor.  

- Energimarknadsinspektionen, Ei: Vi är en växande myndighet med för 

närvarande 190 anställda och räknar med att anställa ytterligare 20 

personer under 2022. 

- Energimyndigheten: Antal anställda på Energimyndigheten förväntas 

öka något under 2022. Det handlar om storleken ca 50 personer. Delar 

av den kompetens myndigheten söker skulle kunna återfinnas i länets 

kommuner, den största delen finns troligen utanför länet. Inga större 

omstruktureringar har genomförts men Energimyndighetens kontor och 

konferens i Stockholm avvecklas och ca 20 tjänster flyttas därmed från 

Stockholm till Eskilstuna i juni 2022, vilket eventuellt kommer att 

medföra ett par nya arbetstillfällen i Eskilstuna över tid. 

- Kriminalvården/Frivården: Kriminalvården befinner sig i kraftig 

expansion och vi räknar med att nyanställa ett hundratal medarbetare det 

närmaste året, främst på anstalten Hällby och anstalten/häktet Nyköping. 

Några nya arbetsställen tillkommer inte utan det handlar om expansion på 
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befintliga verksamhetsställen. Frivården i länet räknar med att expandera 

de kommande åren och sannolikt kommer vi att öka antalet anställda men i 

blygsammare omfattning än häkte/anstalt. Frivården Eskilstunas planerade 

flytt till nya lokaler under 2022 är framskjuten till 2023 (lokalerna kommer 

att finnas kvar på orten). 

- Statlig närvaro och service (SNS) Region Södermanland: Ett projekt är 

startat för att öppna ett nytt kontor i ett utsatt område i Eskilstuna, vilket är 

ett regeringsuppdrag till Statens servicecenter. Vi planerar att kunna 

bemanna delvis med personal som redan finns på kontoret i Eskilstuna, 

beroende på hur kundströmmarna ändras. Kontoret planeras att öppna i 

maj 2023. Vårt uppdrag är att vara statens närvaro i landet och just nu 

företräder vi Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 

Under de senaste åren har även Arbetsförmedlingen tillkommit. Från och 

med januari 2022 ger vi vid servicekontoret i Eskilstuna också service till 

Migrationsverkets kunder.  

- Migrationsverket: Inga nya arbetsställen har tillkommit i länet. Däremot 

planeras en utökning av antalet fövarsplatser i vår nuvarande anläggning i 

Flen. Den utökningen motsvarar 2-3 nya förvarsenheter och planeras vara 

färdig under 2024. Vi räknar med att behöva utöka personalstyrkan med ca 

40-50 nya medarbetare, främst förvarshandledare men även till viss del 

inom kategorin chefer och handläggare.  

- Polismyndigheten Polisregion Öst Polisområde Södermanland: 

Lokalpolisområde Eskilstuna kommer att växa i antal anställda mot 2024 

och sannolikt även vidare mot ett tillväxtmål 2035. Lokalpolisområdet 

arbetar hårt med att attrahera personer från staden att söka till 

polishögskolan: just nu fyller vi inte de tilldelade platserna. Lokalpolis-

område Nyköping har under de senaste två åren haft en tillväxt av poliser 

på nästan 30% och totalt för lokalpolisområdet ca 20%. Tillväxten 

framöver är dock som Katrineholm befarad som marginell.  

- Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten i länet är den högsta i landet trots att 

många arbetsgivare har brist på personal. Det vi ändå ser i nuläget är en 

sjunkande arbetslöshet framförallt i länets mest drabbade kommuner. Vad 

gäller möjligheten att arbeta inom Arbetsförmedlingen så kommer vi att 

rekrytera ytterligare ett mindre antal arbetsförmedlare utöver dem vi redan 

anställt nyligen. 

- Mälardalens Universitet (MDU) Eskilstuna Västerås: Regeringens beslut 

att göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från och med 1 

januari 2022 innebär att vi kommer utveckla särskilt forsknings-

verksamheten vid lärosätet och det kommer bl.a. betyda att vi på några års 

sikt har en väsentligt större forskningsvolym och även fler medarbetare, 

både nationella och internationella. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Statliga myndigheter och antal arbetsställen i 
länet 2021 

Myndigheter 
Antal 
arbetsställen 

Antal kommuner med 
arbetsställen 

Arbetsförmedlingen 3 3 

Centrala studiestödsnämnden 1 1 

Energimarknadsinspektionen 1 1 

Fortifikationsverket 3 3 

Försvarets materielverk 1 1 

Försäkringskassan 2 2 

Harpsundsnämnden 1 1 

Hovstaterna 2 2 
Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkring 1 1 

Kriminalvården 6 3 

Kronofogdemyndigheten 1 1 

Kungliga biblioteket 1 1 

Kustbevakningen 2 2 

Lantmäteriet 3 3 

Livsmedelsverket 1 1 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 1 1 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1 1 

Migrationsverket 1 1 

Mälardalens högskola 2 2 

Polismyndigheten 12 9 

Sjöfartsverket 1 1 

Skatteverket 2 2 

Skogsstyrelsen 1 1 

Spelinspektionen 1 1 

Statens energimyndighet 1 1 

Statens fastighetsverk 2 2 

Statens jordbruksverk 3 3 

Statens servicecenter 5 4 

Stockholms universitet 1 1 

Strålsäkerhetsmyndigheten 1 1 

Sveriges domstolar 2 2 

Trafikverket 3 3 

Tullverket 1 1 

Uppsala universitet 1 1 

Åklagarmyndigheten 2 2 

Totalt 73  
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BILAGA 2: RAPPORTERING STATLIG NÄRVARO OCH SERVICE OCH DESS PÅVERAN PÅ LÄNET 

 

Statlig närvaro KUSTBEVAKNINGEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Kustbevakningen i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

 

- Kustbevakningens närvaro i Södermanland utgörs av en kuststation med fartyg och båtar i 

Oxelösund samt en flygstation placerad på Skavsta flygplats där Kustbevakningsflyget utgår ifrån. 

Det bör nämnas att flera ur vår personal som är placerade i Oxelösund och på Skavsta kan vara 

bosatta på annan ort och annan del av landet och då arbetspendlar till dessa orter för att tjänstgöra 

under patruller. 

- Inga avvecklingar eller större omstruktureringar är planerade i dagsläget. Dock dras 

Kustbevakningen med problematiken att resurserna är för få i förhållande till uppdraget och 

komplexiteten i uppgifterna. Konsekvensen med för få personalresurser blir att patruller får ställas in 

eller får genomföras med mindre besättningar, vilka i sin tur blir begränsade i lösandet av uppdraget. 

Kustbevakningen har begärt utökning av anslaget för att på sikt kunna öka personalantalet med 

målet att på ett relevant sätt möta uppdraget med rätt dimensionerade resurser. 

- Inga nyetableringar eller organisationsförändringar som ger nya arbetstillfällen. Viss rörlighet för 

personalen inom vår verksamhet sker löpande men inget med påverkan på läns- eller 

kommunalnivå. Dock har Kustbevakningen fått ett tillskott av budgetmedel, vilket innebär att det 

kommer att kunna utbildas fler kustbevakare. Prognosen är att Kustbevakningen fram till 2026 på 

nationell nivå har utökat nettoantalet med 100 stycken tjänstemän. 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Kustbevakningen – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Kustbevakningen levererar räddningstjänst samt sjöövervakning och är en del av samhällets 

krisberedskap i den maritima miljön. Detta sker både på nationell och regional nivå. I vissa delar 

självständigt och i andra i samverkan med andra myndigheter och organisationer.  

a) Räddningstjänst: Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst och bistår andra 

myndigheter i deras arbete med sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst när behov uppstår.  

b) Sjöövervakning: Kustbevakningen ansvarar för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla 

sjöinformation till andra myndigheter. Vi har till uppgift att bedriva övervakning till sjöss och 

ordningshållning i sjötrafiken samt utöva tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, 

jakt, naturvård och miljöbrott. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i 

maritim miljö.  

c) Krisberedskap och totalförsvar: Kustbevakningen ska ha beredskap att tillsammans med andra 

samhällsaktörer förebygga, motstå och agera i händelse av en samhällsstörning. I händelse av 

väpnat angrepp mot Sverige ska vi i första hand rikta in oss på uppgifter som har betydelse för 

totalförsvaret. 
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Statlig närvaro SKATTEVERKET 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos Skatteverket 

i länet? Vad kan denna få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Skatteverket bedriver verksamhet på två orter i länet, Nyköping och Eskilstuna. Antalet anställda de 

senaste tre åren har varit: Nyköping 2019:123, 2020:127, 2021:125. Eskilstuna 2019:116, 2020:128, 

2021:126. Skatteverket ser inte någon nämnvärd förändring över tid som får konsekvenser för länet 

och dess kommuner.  

 

- Det finns inga planer för omstruktureringar eller avvecklingar. Skatteverket bedriver idag 

verksamhet på 47 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i Söder. IT-verksamheten är förlagd 

till Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Visby, Östersund och Umeå. Någon avsikt att öka eller 

minska antalet orter där Skatteverket bedriver verksamhet finns inte, men väl en ambition att 

löpande flytta arbetstillfällen från Stockholmsområdet till andra orter. Exempelvis koncentreras 

Skatteverkets arkivverksamhet till Härnösand.  

 

- Inga nya arbetsställen har tillkommit.   

Statlig service 
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1. Den statliga service som ges från 

Skatteverket – vilka konsekvenser får 

denna för länets medborgare? 

- Kundens möte med Skatteverket ska vara sammanhållet så att kunden enkelt kan hantera sin 

situation, ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter på ett enkelt, rätt och tryggt sätt. 

Det gäller både i direkta kontakter med Skatteverket och i sammanhang där vi bidragit med 

förutsättningar, exempelvis affärssystem eller gemensamma tjänster. 

Skatteverket erbjuder service via telefon, mejl eller personligt besök på något av servicekontoren. 

Skatteverkets lokala service hanteras genom lokala servicekontor som övergått i Statens 

servicecenters regi och kan därigenom indirekt påverkas av beslut vid Statens servicecenter gällande 

etablering. Skatteverket erbjuder även service via hemsida, Mina sidor, E-tjänster samt 

Skatteupplysningen.  
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Statlig närvaro STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Strålsäkerhetsmyndigheten i länet? 

Vad kan denna få för konsekvenser 

för länet och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

 

- Antalet anställda i Katrineholm har de senaste åren legat stadigt runt 50 medarbetare. Om vi lyckas 

med våra prognostiserade rekryteringar till Katrineholm kommer andelen medarbetare där att vara 

mellan 55-60 stycken om ett år. De kompetensområden som växer på kontoret i Katrineholm är 

främst inom myndighetens stödverksamhet (controllers, registratorer etc.). I Katrineholm bygger vi 

också upp kompetens inom myndighetens nya uppdrag inom personalsäkerhet och 

säkerhetsprövning. Vi arbetar för en livskraftig verksamhet i Katrineholm, där vi rekryterar 

kompetenser som går att attrahera och behålla från Katrineholm och närliggande orter. 

Expertkompetens inom strålningsvetenskaperna liksom högre chefskompetens har dock varit svåra 

att rekrytera till Katrineholm. Ett antal av de vi har anställt med placering i Katrineholm bor i 

Norrköping i Östergötlands län med omnejd. Arbetstillfällena i Katrineholm innebär bl.a. en ökad 

efterfrågan på lunchrestauranger, däremot är det marginellt ökad efterfrågan på bostäder och handel.  

- Vi har genomfört en omorganisation av myndigheten per den 1 juni 2021 så att vi skiljer på 

utvecklande delar av uppdraget från tillämpande delar. De nya sakavdelningarna är Normering och 

kunskapsutveckling, Beredskap och tillståndsprövning samt Tillsyn. Därutöver finns avdelningen 

för myndighetsstöd med enheterna Ekonomi, Säkerhet och informationsförvaltning samt IT. I GD-

staben finns en juridisk enhet och HR har brutits ut till ett fristående sekretariat som rapporterar till 

GD. Denna omorganisation har inte inneburit varken utökningar eller nedskärningar av 

verksamheten. Den medför inte heller några konsekvenser för länet. 

- Inga nya arbetsställen har tillkommit. 

Statlig service 
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1. Den statliga service som ges från 

Strålsäkerhetsmyndigheten – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Strålsäkerhetsmyndigheten är i huvudsak en specialistmyndighet inom strålskydd, kärnsäkerhet och 

icke-spridning av kärnämne. Verksamheten är i stor utsträckning internationell till sin natur och vi 

har ingen verksamhet som innebär service till länets medborgare. 
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Statlig närvaro KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Kronofogdemyndigheten i länet? Vad 

kan denna få för konsekvenser för 

länet och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

 

- Kronofogden har aktivt arbetat med att anpassa verksamhetens lokalisering och organisation, ett 

beslut som fattades 2018. Beslutet syftade till att skapa förutsättningar för livskraftiga arbetsställen i 

hela landet, en bra arbetsmiljö, flexibilitet och minskad sårbarhet och ekonomi i balans. I 

Södermanlands län har Kronofogden ett arbetsställe i Eskilstuna. I dagsläget har myndigheten ingen 

planerad förändring av antalet sysselsatta i länet. 

- Nej, någon avveckling av arbetsställe i Södermanlands län har inte skett under 2021 och planeras 

inte det närmaste året. 

- Nej, några nya arbetsställen har inte tillkommit i Södermanlands län. 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Kronofogdemyndigheten – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Under 2022 planerar vi att genomföra en förstudie i servicesamverkan med Statens 

servicecenter för att utreda förutsättningarna för att öka vår lokala närvaro via servicekontoren. 

Genom samverkan med Statens servicecenter ser vi att Kronofogden på sikt kommer att kunna 

erbjuda medborgarna allmän service på fler kontor i landet. Inriktningen är att Kronofogdens 

allmänna service som idag ges i receptionerna i Kronofogdens kontor kan överföras till de 

lokala servicekontoren, vilket innebär utökad tillgänglighet för kunderna. Det handlar om 

rådgivning och guidning till besökare: vid servicekontoren ska besökaren kunna erbjudas hjälp 

med att boka besök hos handläggare, få allmän information, ta del av allmänna handlingar, 

lämna in ansökningar och få stöd i att använda myndighetens digitala tjänster. 

- Kronofogden höjer generellt sett sin servicenivå genom att utveckla de digitala kundmötena. Det blir   

enklare för medborgaren såväl i Södermanlands län som från andra håll i landet att hantera sina 

ärenden på webben, via Mina sidor och via digitala brevlådor.  

- Kronofogdens nya webbplats, vilken lanserades september 2021, ger förutsättningar för en bättre 

digital självservice för medborgaren under de närmaste åren. Den nya webbplatsen kommer att ge 

bättre stöd till ovana och vana kunder att hantera sina ärenden digitalt och webbplatsen hjälper den 

som söker information att snabbt hitta den. 

- Kronofogden ska vara verksam på arbetsställen där kunder och samarbetspartners finns. 

Kronofogden skapar förutsättningar för långsiktig närvaro i hela landet genom att arbeta med 

kompetensförsörjning, inom delar av verksamheten, som innebär att myndigheten har hela Sverige 

som arbetsplats vid rekrytering. Myndigheten får rätt kompetens och livskraftiga arbetsställen i hela 

landet. 
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Statlig närvaro INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN, IAF 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos IAF i 

länet? Vad kan denna få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

2. Har några omstruktureringar 

eller avvecklingar skett under 

året eller planeras det sådant det 

närmaste året? Vilken påverkan 

kan detta få för länet och dess 

kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

 

- En mindre ökning av medarbetare har skett de senaste åren, men framåt inga indikationer på att vi 

kommer att öka antalet medarbetare. Inga konsekvenser för länet eller dess kommuner. 

- Inga omstruktureringar eller avvecklingar har skett under året eller planeras för det närmaste året. 

- Inga nya arbetsställen har tillkommit.  

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

IAF – vilka konsekvenser får 

denna för länets medborgare? 

- IAF:s service riktar sig till hela landet och det bör inte vara någon skillnad för länets medborgare i 

relation till övriga landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Statlig närvaro ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN, Ei 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos Ei i länet? 

Vad kan denna få för konsekvenser 

för länet och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

 

- Energimarknadsinspektionen, Ei, är en växande myndighet. Vi är för närvarande 190 anställda och 

räknar med att anställa ytterligare 20 personer under 2022. En möjlig konsekvens av detta är att 

några av dessa kan komma att bosätta sig i Eskilstuna. En annan konsekvens är att när Ei växer med 

många fler medarbetare som inte är bosatta i Eskilstuna kommer kravet på transporter att öka. 

Främst gällande tåg- och bussförbindelser för dagpendling inom länet men också när det gäller 

övriga län i Mälardalsregionen kommer kravet på transporter att öka.  

- Vi har inga planerade omstruktureringar eller avvecklingar framöver. 

- Ei har sitt huvudkontor i Eskilstuna och ett möteskontor i Stockholm. Inga andra arbetsställen har 

tillkommit eller planeras tillkomma. 

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från Ei  

– vilka konsekvenser får denna för 

länets medborgare? 

- Vi är en tillsynsmyndighet för el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och dess aktörer men ger 

också råd till slutkunder där vi arbetar för att stärka kundernas ställning på energimarknaden. Den 

service som Ei lämnar är oberoende av var i landet medborgare befinner sig.   
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Statlig närvaro SKOGSSTYRELSEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Skogsstyrelsen i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- I ett kortare perspektiv (några år) ser vi ingen större förändring av ordinarie personal. Däremot 

fluktuationer i de arbetsmarkandpolitiska uppdrag som Skogsstyrelsen har. Förra året hade vi 

nationellt uppdraget ”Naturnära jobb”, NNJ, som sysselsatte 15-20 deltagare i länet. 2022 har vi inte 

några deltagare inom naturnära jobb i Sörmland. Verksamheten pågår dock nationellt på andra orter 

året ut – därefter återstår att se vad som händer.  

- Inga omstruktureringar eller avvecklingar. 

- Nej. 

 

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Skogsstyrelsen – vilka konsekvenser 

får denna för länets medborgare? 

- En stor del av den service som erbjuds medborgarna sker i digital form vilket möjliggör att man kan 

ta del av den oavsett var man befinner sig. Den lokala närvaron möjliggör även en personlig kontakt 

och säkerställer kunskap och kompetens om lokala förhållanden och förutsättningar. 
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Statlig närvaro TRAFIKVERKET 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos Trafikverket 

i länet? Vad kan denna få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Trafikverket har sitt Regionkontor i Eskilstuna (200 anställda) inkl. ett bemannat Förarprovskontor, 

dock inga lokalkontor i länet. Förarprov har också mottagningskontor för uppkörning och personal 

finns bara på plats i samband med prov. Mottagningskontor finns i Nyköping, Flen, Katrineholm 

och Strängnäs. Det finns också projektkontor bl.a. för Ostlänken i Nyköping. Projektkontoren i länet 

anpassar sin närvaro och storlek utifrån projektens framdrift och storlek. Dessa kontor ger ingen 

service till medborgarna.  

- Nej, förutom att projektkontor Ostlänken växer vid behov. 

- Nej. 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Trafikverket – vilka konsekvenser får 

denna för länets medborgare? 

- Trafikverket säkerställer infrastrukturens funktioner i länet inom det statliga ansvaret, vilket 

kommer alla till del samt ansvarar för förarprov/körkort. Trafikverket ansvarar därutöver för all 

infrastrukturplanering i det statliga nätet och samråder mycket med kommuner, Regionen och 

Länsstyrelsen. Trafikverket är också en viktig spelare i totalförsvarsuppbyggnaden och här finns 

bl.a. upparbetade kontakter med Länsstyrelsen.  
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Statlig närvaro FÖRSÄKRINGSKASSAN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Försäkringskassan i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- I dagsläget är inga framtida förändringar kända. Vi har verksamhet i Nyköping och Eskilstuna.  

- Nej. 

- Nej. 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Försäkringskassan – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Den statliga servicen ges i form av både personliga möten, generell telefoni, mail och digitala 

tjänster i form av självbetjäningstjänster. Vår strävan är alltid att ge service på ett sådant sätt som 

våra kunder efterfrågar.  

- Läs även vidare under rubriken ”STATLIG NÄRVARO OCH SERVICE, SNS REGION 

SÖDERMANLAND” 
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Statlig närvaro ENERGIMYNDIGHETEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Energimyndigheten i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Antal anställda på Energimyndigheten förväntas öka något under 2022. Det handlar om storleken ca 

50 personer. Delar av den kompetens myndigheten söker skulle kunna återfinnas i länets kommuner, 

den största delen finns troligen utanför länet. Flyttskälen begränsas p.g.a. möjlighet till hög grad av 

distansarbete. 

- Inga större omstruktureringar har genomförts men Energimyndighetens kontor och konferens i 

Stockholm avvecklas och ca 20 tjänster flyttas därmed från Stockholm till Eskilstuna i juni 2022, 

vilket eventuellt kommer att medföra ett par nya arbetstillfällen i Eskilstuna över tid. Samtliga 

medarbetare som har tjänsterna idag kommer att pendla till Eskilstuna samt arbeta på distans, så 

effekten på länet bedöms vara liten. 

- Se föregående fråga. Inga nya arbetsställen. 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Energimyndigheten – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Inga förändringar i service för länets medborgare. Energimyndigheten bedriver inte service till 

medborgare på det viset. 
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Statlig närvaro LANTMÄTERIET 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Lantmäteriet i länet? Vad kan denna 

få för konsekvenser för länet och 

dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Lantmäteriet har tre kontor i Södermanland – Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping – med totalt ca 

30 medarbetare och så har det sett ut över tid. Lantmäteriet har i dagsläget inga planer på några 

förändringar.  

- Se svaret ovan. 

- Nej, vi har haft liknande bemanning över tid.  

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Lantmäteriet – vilka konsekvenser 

får denna för länets medborgare? 

- När det gäller service i form av geografisk information så tillhandhålls den via vårt kundcenter som 

är beläget i Gävle. När det gäller fastighetsbildningsärenden så handläggs de oftast från kontoren i 

länet men de administrativa uppgifterna sköts ibland (vid hög arbetsbelastning) från kontor i andra 

län.  
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Statlig närvaro FORTIFIKATIONSVERKET 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Fortifikationsverket i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Fortifikationsverket växer. Den försämrade omvärldssituationen gör att Försvarsmakten växer och 

vi som lokalförsörjare åt Försvarsmakten växer med dem. Fortifikationsverket har sitt huvudkontor i 

Eskilstuna och där skapas – och har de senaste åren skapats – ett flertal nya arbetstillfällen. 

- Inga avvecklingar har varit aktuella.  

- Ja, se översta punkten. Positiva konsekvenser även om arbetstillfällena naturligtvis sett till hela länet 

är marginella. 

 

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Fortifikationsverket – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Har lite svårt att bedöma detta. 
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Statlig närvaro KRIMINALVÅRDEN/FRIVÅRDEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Kriminalvården i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Kriminalvården befinner sig i kraftig expansion och vi räknar med att nyanställa ett hundratal 

medarbetare det närmaste året, främst på anstalten Hällby och anstalten/häktet Nyköping. 

- Frivården i länet räknar med att expandera de kommande åren och sannolikt kommer vi att öka 

antalet anställda men i blygsammare omfattning än häkte/anstalt. Frivården Eskilstunas planerade 

flytt till nya lokaler under 2022 är framskjuten till 2023 (lokalerna kommer att finnas kvar på orten). 

- Några nya arbetsställen tillkommer inte utan det handlar om expansion på befintliga 

verksamhetsställen.  

 

 

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Kriminalvården – vilka konsekvenser 

får denna för länets medborgare? 

- Frågan är inte relevant för Kriminalvården utifrån det uppdrag som myndigheten har. 

Kriminalvården har inget generellt uppdrag att serva allmänheten utan har i uppdrag att verkställa 

påföljder för de som är dömda (eller är misstänkta för brott, då vi utför personutredningar på 

uppdrag av domstol). Det enda generella är det som faller under offentlighetsprincipen samt att 

lämna ut dokument/information vid begäran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Statlig närvaro 
STATLIG NÄRVARO OCH SERVICE, SNS 

REGION SÖDERMANLAND 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos SNS i länet? 

Vad kan denna få för konsekvenser 

för länet och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Vi har i region Södermanland servicekontor i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs.  

- Vi har inga planer på att dra ner på vår verksamhet de närmaste åren. Under pandemin har vi haft en 

ca 20% nedgång i antalet besökare, detta trots att vi har tagit in även Arbetsförmedlingen hos oss.  

- Ett projekt är startat för att öppna ett nytt kontor i ett utsatt område i Eskilstuna, vilket är ett 

regeringsuppdrag till Statens servicecenter. Vi planerar att kunna bemanna delvis med personal 

som redan finns på kontoret i Eskilstuna, beroende på hur kundströmmarna ändras. Kontoret 

planeras att öppna i maj 2023. 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

SNS – vilka konsekvenser får denna 

för länets medborgare? 

- Vårt uppdrag är att vara statens närvaro i landet och just nu företräder vi Skatteverket, 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Under de senaste åren har även Arbetsförmedlingen 

tillkommit. Från och med januari 2022 ger vi vid servicekontoret i Eskilstuna också service till 

Migrationsverkets kunder.  

 

- Vi handlägger inte utan stöttar i första hand medborgare och företagare i ärenden med dessa     

myndigheter. Till största del är det personer som behöver hjälp i digitala tjänster och språksvaga 

som behöver stöttning i att tyda vad de förväntas göra etc.  

 

- Vi tittar på möjligheten att i framtiden ge service, stöd och hjälp för fler myndigheter med samma 

målgrupp, liksom vi nu gjort med Migrationsverkets kunder. 
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Statlig närvaro MIGRATIONSVERKET 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Migrationsverket i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Migrationsverkets verksamhet i Södermanland utgår ifrån vår anläggning i Flen som sysselsätter 

närmare tvåhundra anställda inom mottagningsverksamheten och förvarsverksamheten.   

Utvecklingen av Migrationsverkets verksamhet och behov i länet (personal, boendeplatser och 

förvarsplatser) varierar över tid då vi till största del styrs av förändringar i omvärlden (och 

regeringsuppdrag). Hur länet och dess kommuner påverkas vid en förändring av antal sysselsatta hos 

Migrationsverket är för oss svårt att uttala sig om.     

- Migrationsverket har i länet lägenhetsboenden av asylsökande i Eskilstuna, Flen, Gnesta, 

Katrineholm Nyköping, Oxelösund, Strängnäs Trosa, Vingåker, samt förvarsplatser och platser för 

kollektivt boende i vår anläggning i Flen. Omstruktureringar av Migrationsverkets verksamhet och 

behov (personal, boendeplatser och förvarsplatser) varierar över tid då vi till största del styrs av 

förändringar i omvärlden (och regeringsuppdrag). För kommande år kan t.ex. behovet av lägenheter 

eventuellt minskas medan behovet av kollektiva platser ökar. Hur länet och dess kommuner 

påverkas av en sådan förändring är för Migrationsverket svårt att uttala sig.     

- Inga nya arbetsställen har tillkommit i länet. Däremot planeras en utökning av antalet förvarsplatser 

i vår nuvarande anläggning i Flen. Den utökningen motsvarar 2-3 nya förvarsenheter och planeras 

vara färdig under 2024. Vi räknar med att behöva utöka personalstyrkan med ca 40-50 nya 

medarbetare, främst förvarshandledare men även till viss del inom kategorin chefer och 

handläggare. 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Migrationsverket – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Migrationsverkets lokala servicecenter ger service till sökande som är inskrivna i 

våra olika boenden i länet. 

 

- I Eskilstuna finns Statens servicecenter där det ges allmän vägledning och stöd även 

i Migrationsverkets frågor. 
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Statlig närvaro LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN STUDSVIK, LSS 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos LSS i länet? 

Vad kan denna få för konsekvenser 

för länet och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Inga konsekvenser. 

- Inga konsekvenser. 

- Inga konsekvenser. 

 

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

LSS – vilka konsekvenser får denna 

för länets medborgare? 

- Inga konsekvenser. 
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Statlig närvaro 
POLISMYNDIGHETEN  

POLISREGION ÖST POLISOMRÅDE SÖDERMANLAND 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Polismyndigheten i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

1) LPO Eskilstuna: Lokalpolisområde Eskilstuna kommer att växa i antal anställda mot 2024 och 

sannolikt även vidare mot ett tillväxtmål 2035. Lokalpolisområdet arbetar hårt med att attrahera 

personer från staden att söka till polishögskolan. Just nu fyller vi inte de tilldelade platserna. Det 

ökade antalet anställda kommer dock marginellt påverka sysselsättningsgraden i länet. Polisens 

förmåga att öka sin förmåga att verka i samverkan med andra myndigheter kommer att öka och 

polisens förmåga att hantera kriser m.m. kommer att förbättras.  

- LPO Katrineholm: Marginell tillökning väntas och analysen är att det inte kommer påverka 

sysselsättningsgraden i området. 

- LPO Nyköping: Lokalpolisområde Nyköping har under de senaste två åren haft en tillväxt av 

poliser på nästan 30% och totalt för lokalpolisområdet ca 20%. Tillväxten framöver är dock som 

Katrineholm befarad som marginell.  

2) LPO Eskilstuna: Inga omstruktureringar eller avvecklingar är planerade som kan påverka länet 

eller dess kommuner. Se ovan om tillväxt.  

- LPO Katrineholm: Nej, inget senaste året. 

- LPO Nyköping: Inga omstruktureringar eller avvecklingar planeras under de närmaste åren mer än 

en fortsatt utveckling av verksamheten varför den påverkan som kommer att ske på lokalsamhället 

kommer att vara positiv. 

3) LPO Eskilstuna: Inga nya har tillkommit eller är planerade inom lokalpolisområde Eskilstuna. 

- LPO Katrineholm: Nej. 
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- LPO Nyköping: Inga nya arbetsställen, dock en utveckling av befintlig verksamhet 

Statlig service  

1. Den statliga service som ges från 

Polismyndigheten – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- LPO Eskilstuna: Ur ett framtidsperspektiv avser vi att öka vår digitala tillgänglighet och vår 

förmåga att ge service. Vi hänvisar till Nationella Serviceprogrammet inom NOA för närmare 

information. Det finns även ett SOU-förslag som kan innebära att polisen blir den enda utfärdaren 

av ID-kort (nationella id-kort, mm) framöver och att andra utfärdade ID-kort som idag utfärdas av 

t.ex. banker inte kommer att vara giltiga i framtiden som ID-kort. Detta kommer innebära ökat 

ansvar för polisen avseende vår förmåga att hantera ett ökat antal ärenden nationella ID-kort i olika 

former.  

 

- LPO Katrineholm: Den statliga servicen kommer att bli mer digitaliserad framöver. Konsekvensen   

kan bli att det blir en utmaning att nå de medborgare som inte kan vara digitaliserade. 

 

- LPO Nyköping: Lokalpolisområdets totala utveckling under de senaste åren inom digital service 

borde enbart få positiva konsekvenser för medborgarna inom lokalpolisområdet. En fortsatt 

utveckling av den gemensamma samverkan mellan polisen och de kommuner som finns inom 

lokalpolisområdet kommer ytterligare att förstärka dessa konsekvenser i olika former. 
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Statlig närvaro ARBETSFÖRMEDLINGEN 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos 

Arbetsförmedlingen i länet? Vad kan 

denna få för konsekvenser för länet 

och dess kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

- Arbetsförmedlingen minskade sin personalstyrka med ungefär en tredjedel under år 2019. Sedan 

dess har Arbetsförmedlingen gått in i ett reformeringsarbete som i korthet innebär att det rustande 

och matchande arbetet med kunder gradvis övergår till att skötas av fristående aktörer. 

Arbetsförmedlingen kommer att vara den sammanhållande myndigheten även fortsättningsvis och 

samarbeta med länets alla kommuner i frågor som rör arbetsmarknaden. Vad gäller möjligheten att 

arbeta inom Arbetsförmedlingen så kommer vi att rekrytera ytterligare ett mindre antal 

arbetsförmedlare utöver dem vi redan anställt nyligen.  

- Inga ytterligare omstruktureringar planeras förutom de jag beskriver ovan. 

- Nej inga arbetsställen har tillkommit. Vi har arbetsställe i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. 

Till detta har vi en mindre lokal som kan nyttjas för besök i Flen. 

 

 

 

 

 

 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

Arbetsförmedlingen – vilka 

konsekvenser får denna för länets 

medborgare? 

- Svår fråga att svara på konkret. Allt Arbetsförmedlingen gör, både lokalt och via distansservice, 

syftar till att få arbetsmarknaden att fungera smidigt. Arbetslösheten i länet är dock den högsta i 

landet trots att många arbetsgivare har brist på personal. Det vi ändå ser i nuläget är en sjunkande 

arbetslöshet framförallt i länets mest drabbade kommuner. Att vi faktiskt utför det uppdrag vi har 

genom att ge stöd via fristående aktörer, genom att vi fattar beslut om anställningsstöd, att vi anvisar 

till reguljära studier m.m. har givetvis en positiv inverkan för att få en bättre arbetsmarknad, även 

om det är svårt att säga hur stor del i den sänkta arbetslösheten som verkligen beror på insatser från 

Arbetsförmedlingens sida. 
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Statlig närvaro 
MÄLARDALENS UNIVERSITET, MDU 

ESKILSTUNA VÄSTERÅS 

1. Hur ser utvecklingen ut över tid 

gällande sysselsatta hos MDU i 

länet? Vad kan denna få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

2. Har några omstruktureringar eller 

avvecklingar skett under året eller 

planeras det sådant det närmaste 

året? Vilken påverkan kan detta få 

för länet och dess kommuner? 

3. Har några nya arbetsställen 

tillkommit? Vad kan detta få för 

konsekvenser för länet och dess 

kommuner? 

 

- Regeringens beslut att göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från och med 1 januari 

2022 innebär att vi kommer utveckla särskilt forskningsverksamheten vid lärosätet och det kommer 

bl.a. betyda att vi på några års sikt har en väsentligt större forskningsvolym och även fler 

medarbetare, både nationella och internationella. Det innebär också att vi kommer ha både ökad och 

fördjupad samverkan med olika aktörer, exempelvis i Västmanland. Även om utbildningsvolymen 

inte kommer förändras i någon större utsträckning kan universitetsutnämnandet innebära en ökad 

attraktion för MDU:s utbildningar. Det pågående kriget i Ukraina kan innebära behov av att vi kan 

tillgängliggöra vår verksamhet för både lärare och studenter som flytt Ukraina. 

 

- Inga omstruktureringar eller avvecklingar har skett och den omstrukturering som planeras är 

utveckling av Mälardalens universitet enligt ovan. 

 

- Inga nya arbetsställen har tillkommit. 

Statlig service  
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1. Den statliga service som ges från 

MDU – vilka konsekvenser får denna 

för länets medborgare? 

- Mälardalens universitets uppdrag är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet, en 

verksamhet som regleras i särskild ordning genom högskolelag och högskoleförordning. 

Universitetsbiblioteket regleras enligt bibliotekslag och är därigenom tillgängligt även för andra än 

universitetets studenter och anställda (det är däremot inget allmänt bibliotek). Universitetets 

utbildande och forskande uppdrag innebär både nära tillgänglighet för högre utbildning för länets 

medborgare samt att den samlade verksamheten, och särskilt i beaktande att MDU genomför sitt 

uppdrag i hög samverkan med omgivande samhälle, bidrar till den samlade regionala utvecklingen 

och innovationsförmågan. 
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