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Arbetsförmedlingen 
Mo Stockholm Gotland Chef 

Lena Wolfe Osbeck 
 
 

Svar från Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland om ”Samråd 
om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen”, Rufs 
2050. 

Mål och delmål 
• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
 
Svar: Ja, Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland anser att målen bidrar till ett tydligt 
fokus i arbetet framåt.  
 
• Anger målen rätt ambitionsnivå? 
 
Svar: Ja, i allra högsta grad. 
 
Prioriterade åtgärder 
• Är det rätt åtgärder som beskrivs?  
 
Svar: Ja, det är mycket bra ansatser men vi ser ytterligare behov av att precisera fler 
åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området. 
 
• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 
 
Svar: Mer utvecklade resonemang/åtgärder behövs kring t.ex. följande:  
Hur gå tillväga för att kraftigt minska arbetskraftsbristen inom vissa yrkesområden, 
branscher och sektorer och då främst det stora kompetensförsörjningsbehovet inom 
t.ex. IKT och Hälso-och sjukvård. Om inte tillgången möter efterfrågan så riskerar 
regionen att ha ett olöst kompetensförsörjnings-behov som blir direkt hämmande för 
rikets tillväxt. Vikten av att infrastrukturen i utsatta områden snarast byggs ut i syfte att 
möjliggöra en inkluderande socioekonomisk struktur och därigenom skapa 
förutsättningar för inträde på regionens arbetsmarknad. 
 
Än mer utvecklade åtgärder som visar vikten av att det mellankommunala samarbetet 
för att öka och förbättra kommunikationer, infrastruktur, pendlingsbenägenhet, inte 
minst mellan de regionala stadskärnorna. 
 
Utifrån ett resilient regionperspektiv ser vi ett behov av utvecklade prioriterade åtgärder 
när det gäller krisberedskap och IT-säkerhet.  
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Utveckla prioriterade åtgärder när gäller våld mot kvinnor samt inskränkning av kvinnors 
möjligheter dels utifrån ett jämställdhetsperspektiv dels ett arbetsmarknadsperspektiv. 
 
Den rumsliga strukturen 
• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 

sammanhållen region? 
• Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen? 
 
Svar: Ett samlat svar utifrån de tre ovanstående frågeställningarna.  
Utifrån den stora regionala utmaningen som rör inomregionala skillnader inom länet ser 
vi vikten av att hitta klimatsmart tvärtrafik/koppling mellan de regionala stadskärnorna 
så att tillgång och efterfrågan lättare kan mötas och dessutom möjliggöra en öka 
pendlingsbenägenhet. Viktigt med en rumslig struktur som ger de åtta yttre regionala 
stadskärnorna möjlighet att just utvecklas till dessa viktiga kärnor.  
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?  
 
Svar: Detta ställer krav på kraftfulla politiska beslut och samverkan samt en styrande och 
återkommande uppföljning som leds av en sammanhållande aktör/myndighet. Med 
anledning av de skriande kompetensförsörjningsbehoven i regionen som tidigare 
påpekats så ser vi behovet av en seriös kompetensplattform inom länet, som involverar 
stat/kommun/landsting/akademi och näringsliv samt föreslår konkreta åtgärder. 
 
• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och 
de beslut som ni ska fatta i er organisation? 
 
Svar: Delar av dessa delmål finns väl införlivade i arbetsförmedlingens vision, strategiska 
mål samt tänkta tillstånd i myndighetens strategiska planering de närmsta åren.  
 
• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?  
 
Svar: Detta bidrar vi till inom ramen för vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag och 
myndighetens modernisering. Vi vill passa på att lyfta fram vårt arbete när det gäller 
anpassning av kontorsnätet inom Stockholmsregionen som har en tydlig koppling till 
utvecklingen av de regionala stadskärnorna som ställer krav på att samtidig utveckling 
sker vad gäller den rumsliga strukturen samt hur vi utvecklar samverkan i partnerskap 
med andra. 
 
 
Hanna Timander och Lena Wolfe Osbeck 
Verksamhetssamordnare 
Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 
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Arbetsförmedlingen 
Mo Stockholm Gotland Chef 

Lena Wolfe Osbeck 
 
 

Svar till samrådsförslag ÖMS 2050 från 
Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland. 
Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och 
gemensam målbild inom ÖMS?  
 
Svar: Viktigt i och med länets kompetensförsörjningsbehov och rikets tillväxt. 
 
Vilken stor regional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en 
positiv utveckling i östra Mellansverige? 
 
Svar: Strukturbild B 
Eftersom spårbunden trafik är viktig för de Mellansveriges utveckling och för 
mobiliteten inom regionen. Strukturbild B tar dessutom mer hänsyn till 
utvecklingen av de regionala stadskärnorna. 
 
Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidig minska klimatpåverkan?  
 
Svar: Spårbunden trafik och underhåll av denna, bra bostadsmöjligheter som 
underlättar såväl dags- som veckopendling.  
 
Hur kan vi hantera regionförstoringen påverkan på social hållbarhet, så att 
den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt 
befolkningen tillgodo? 
 
Svar: Den inomregionala rörligheten måste öka och multiplikatorseffekt av 
att inpendling uppstår, är avgörande för att lyckas med regionens 
kompetensförsörjning.  
 

Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till 
en inkluderande regionförstoring? 

Svar: Svårt att ge ett direkt svar på frågan. Myndigheten ser det dock som en 
angelägen fråga för att öka pendlingen inom stockholmsregionen såväl 
mellan länen i östra Mellansverige. 
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Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera?  

Svar: Att än bättre lösa ut arbetskraftsbristen och 
kompetensförsörjningsbehovet i Storstockholm. (Misslyckas vi med detta är 
det direkt hämmande för rikets tillväxt.)  

Att finna klimatsmarta lösningar. 

 

 

Hanna Timander och Lena Wolfe Osbeck 
Verksamhetssamordnare  
Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 
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