
 REMISSYTTRANDE 
1 (4) 

 Datum Vår beteckning 
Avdelningen för sjukförsäkring 2016-06-10 Dnr: TRN 2016-0047 
 

Postadress Besöksadress Telefon  
103 51 Stockholm LM Ericssons väg 30, Hägersten 08-786 90 00  
E-post Internetadress Telefax Org.nr 
huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521 
 

 

Enheten för samhällsplanering vid Länsstyrelsen 
Stockholm 

  

Samrådsyttrande från Försäkringskassan Stockholm om ny 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 

Vårt yttrande utgår från RUFS 2050, beaktat konsekvensbeskrivningen samt 
övergripande perspektiv på ÖMS 2050. Vi har lämnat våra synpunkter utifrån era 
frågeställningar och strukturen i rapporten samt även att gett ett ibland bredare 
perspektiv än Försäkringskassans egna uppdrag relaterat till utvecklingen. 

Vi bedömer att vårt yttrande är viktigt för främst tillväxtarbetets utveckling inom vår 
region. Vi avser att vara en aktiv part i detta fram till beslutet om en antagen plan 2018. 

Vi börjar med att beskriva regeringens uppdrag till Försäkringskassan i att verka för att 
öka hälsan och att få ner sjuktalen i regionen och minska variationerna inom regionen. I 
regleringsbrevet för 2016 framkommer att Försäkringskassan ska delta i genomförandet 
av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 
för programperioden 2014–2020 i syfte att ge stöd till kvinnor och män som har behov 
av stöd för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagande kan 
även röra insatser för att förhindra att kvinnor och män ställs utanför arbetsmarknaden. 
 

• Ökad jämställdhet. 
• Bättre arbetsmiljö och hållbart arbetsliv och tillgängligt i olika perspektiv. 
• Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga. 
• Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning. 
• Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och 

långvarig smärta. 
• Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen. 
• Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att 

komma i arbete 

Vårt nuvarande strategiska arbete har fokus på målbild för 2020 för sjukpenningtal, hur 
drivande och innovativa vi är med andra i utvecklingen av socialförsäkringen och dess 
förvaltning. Våra kunder ska ha inflytande över sin egen livssituation och vi, 
Försäkringskassan upplevs som enklare, mänskligare och tryggare. Vi ska också bidra 
till ett aktivt samhällsliv för personer med funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring. Rätt ersättning ska 
ges till rätt person oavsett förmån. Rätt åtgärder ska ges i rätt tid så att kvinnor och män 
ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska 
Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det 
övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en 
långsiktigt stabil och låg nivå. Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet 
i december2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade 
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sjukersättningar inte överstiga  
18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor 
och män ska också minska. 

Vårt fokus är att nå en låg och stabil i nyttjandet av sjukförsäkringen. Där ingår att ha 
genusperspektivet i allt vårt arbete. Vårt arbete är integrerat i allas respektive ansvar 
som berör den enskilde. 

Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. 

5 § Försäkringskassan ska samverka med berörda myndigheter, kommuner och 
landsting samt andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker 
verksamhet och därvid särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs. 

Samordningsförbundens uppdrag och samarbetsuppdrag i förhållande till regionens 
behov kan ge värdefulla erfarenheter i samhällsutvecklingen. 

Etablering och inkludering av nya invånare. Utifrån ett förebyggande arbete måste 
samhällets aktörer stödja ett arbete med att minska skillnaderna inom regionen och 
motverka segregation. 

 
Försäkringskassan ska under programperioden även bistå Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering 
av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.  
 
Besvarande från Försäkringskassan av frågor utifrån samrådet 

Mål och delmål 

Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 

• Vår bedömning är att mål och delmål bidrar till att ta hand om 
arbetskraftsutbudet och arbetsförmåga som synliggörs genom vårt arbete. 

• Vi önskar förtydliganden hur individer med funktionsnedsättning kan erbjudas 
ökad tillgänglighet och valmöjligheter. 

• Vi saknar perspektivet, delmål att minska skillnaderna t.ex. ohälsotal inom 
regionen. 

• Vi föreslår en tydligare bild/karta av försörjningsmåttet inom regionen för att 
belysa samhällsanalys (karta 4 sid 32). Genom att se orsakssamband mellan 
olika uppgifter exempelvis ohälsotal och försörjningsmått kan vi samplanera för 
ett hållbart samhälle. 

• Anger målen rätt ambitionsnivå? 

En reflektion är att vi bör förtydliga sakligheten att beskriva olika förvärvsfrekvens år 
2030 mellan utlandsfödda och hela befolkningen. 

Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att kunna vara en resurs i vår region och att 
kunna bidra till tillväxten. Här är en ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta en 
förutsättning att ses som en resurs i samhället. Vi möjliggör då att öka arbetskrafts-
utbudet som regionen behöver. 

Prioriterade åtgärder 

Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
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Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?  

• Vi tycker att åtgärderna som beskrivs är rätt utifrån våra kommentarer, 
yttranden. 

• Det är viktigt att medborgarna kan involveras i förankringen, kunna påverka 
under utställningstiden och att det aktivt beaktas inför beslut 2018. 

• Det kan handla om boendemiljöer, kommunikationer, företagsetableringar m.m. 

Den rumsliga strukturen 

Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 

• E-samhällets utveckling – vi ser det som en viktig tillväxtfaktor att nyttja de 
digitala kanaler som erbjuds medborgarna. T.ex. att samhällsutvecklingens 
digitala tjänster kan utvecklas och göras tillgängliga för alla medborgare. 

• Cykelfrämjande etableringar med cykelbanor ser vi som ett gott exempel på att 
bibehålla en god hälsa hos befolkningen.  

Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen 
region? 

• För den geografiska fördelningen av bebyggelse/bostäder och infrastruktur/ 
kommunikationer är det av värde att också företagandet och arbetsplatser finns 
tillgängliga inom rimliga pendlingsavstånd. Det är viktigt vid utveckling av 
rapportens beskrivning av Noder med omland och Tyngdpunkter (karta 12, i 
beskrivningen). Vi vet att kvinnors möjlighet att öka sin möjlighet och sitt 
arbetskraftsutbud är beroende av dessa förutsättningar. Även relaterat till vår roll 
utifrån ÖMS 2050 så ökar invånares förmåga till att närma sig och erhålla ett 
arbete med bra kommunikationer vilket karta sida 19, figur 5F, för Östra 
Mellansverige talar för. 

• Även en Grönstruktur bidrar till god hälsa för rekreation, natur och 
kultur/miljövärden. 

Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen? 

• Infrastrukturen t.ex. service, kommunikationer måste utvecklas i linje med den 
möjliga boendeetableringen enligt Noder med omland. Konsekvenserna är 
annars en ökad segregation med utanförskap i olika perspektiv. Vi tror på en 
levande region och att det ger förutsättningar att leva hälsofrämjande.  

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 

Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och 
de beslut som ni ska fatta i er organisation? 

Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 

• Försäkringskassan är drivande i samhällsutvecklingen i samarbete med andra för 
att bryta de barriärer som kan finnas mellan människor och arbete, föräldraskap, 
rehabilitering eller utveckling.  

• Vi kommer att strategiskt kunna besluta oss om t.ex. lokaletableringar, 
tjänsteutbud, förutsättningar att samverka med andra utifrån att planeringen kan 
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bli mer förutsägbar. Det kan ge oss förutsättningar att skapa insikt om regionens 
utveckling och behov och därigenom bättre planeringsförutsättningar. Vi kan på 
ett tydligare sätt förstå de strategiska inriktningarna och etablera insatser inom 
ramen för stöd från ESFs strukturfonder. 

 

Beslut i detta yttrande har fattats av verksamhetsområdeschef Ara Zarei och regionalt 
samverkansansvarig Helén Johansson, den senare som föredragande. 
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