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Dnr Af-2013 - 379002 
Datum: 2013-11-27 

Avsändarens referens: LS 1304-0578 

Stockholms läns landsting 
Tillväxt, miljö och regionplanering 
Box 22550 
10422 Stockholm 

Remissyttrande: RUFS 2010 - Underlag 
för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen har svarat på de 8 frågor som Landstinget i Stockholm har ställt 
angående regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, gällande 
dess aktualitet och användbarhet. 

Sammanfattningsvis kan Arbetsförmedlingen bland annat konstatera att styrkan i 
RUFS är att regionen tar ett samlat grepp. Frågor kopplade til l 
arbetsmarknadsproblematiken skulle dock kunna utvecklas samt att det skulle kunna 
tydliggöras ytterligare var och hur utvecklingssamarbetet i regionen ska ske. 
Arbetsförmedlingens bedömning är att de sex utmaningar som lyfts fram för 
Stockholms län i RUFS 2010 fortfarande är relevanta. Utöver, eller som en del av, 
dessa skulle dock Arbetsförmedlingen också vilja lyfta vikten av att noga analysera de 
förändringar i befolkningssammansättning som de nya 
befolkningsframskrivningarna innebär. Arbetsförmedlingens bedömning är att den 
viktigaste utmaningen för Stockholms län framöver är att minska den missmatch som 
råder mellan utbud och efterfrågan på länets arbetsmarknad och som kan antas öka 
framöver i takt med att befolkningssammansättningen ändras och efterfrågan på 
arbetskraft på den befintliga arbetsmarknaden stärks. 

Svar 
1. Anger RUFS 20io:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Arbetsförmedlingen anser att RUFS 2010 fortfarande i huvudsak anger regionens 
samlade vision och mål. 
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2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 

Berörda handläggare, både inom kärnverksamheten och på huvudkontoret, har 
kännedom om RUFS 2010, arbetsmarknadsfrågorna tas dock inte upp i särskilt stor 
omfattning. 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas  
ytterligare? 

Arbetsförmedlingens bedömning är att samordningen, särskilt inom frågor som berör 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan uppdrag, skulle behövas stärkas ytterligare i 
regionen. 

4. Vad ser ni som RUFS 20io:s styrkor respektive svagheter? 

Styrkan är att regionen tar ett samlat grepp. Frågor kopplade till 
arbetsmarknadsproblematiken skulle dock kunna utvecklas samt att det skulle kunna 
tydliggöras ytterligare var och hur utvecklingssamarbetet i regionen ska ske. 

5. Finns det delar av RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Arbetsförmedlingens bedömning är att det som främst är inaktuellt i RUFS 2010 är den 
befolkningsprognos som planen grundar sig på. Arbetsförmedlingen gör inga egna 
befolkningsprognoser men bedömer att upprevideringen av 
befolkningsframskrivningarna som har gjorts sedan RUFS 2010 (se tilläggsrapport 
Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige - reviderade 
framskrivningar till år 2050, Rapport 1:2012) ger en mer realistisk bild av 
befolkningsutvecklingen framöver givet det positiva flyttnetto från utlandet som 
Stockholms län har haft under senare år. 

Då den uppreviderade befolkningsprognosen redan har fått konsekvenser för bland annat 
synen på behovet av nybyggnation av bostäder i Stockholms län (se tilläggsrapport 
Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030, LS 
1206-0914) bedömer Arbetsförmedlingen att RUFS 2010, i ljuset av sina kompletterande 
rapporter, fortfarande är aktuell. 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta 

Arbetsförmedlingens bedömning är att de sex utmaningar som lyfts fram för Stockholms 
län i RUFS 2010 (s. i8ff) fortfarande är relevanta. Utöver, eller som en del av, dessa skulle 
dock Arbetsförmedlingen också vilja lyfta vikten av att noga analysera de förändringar i 
befolkningssammansättning som de nya befolkningsframskrivningarna innebär. 

Då den främsta anledningen för förändringarna är det positiva flyttnettot från utlandet 
och arbetslösheten i gruppen utrikes födda redan nu är betydligt högre än bland inrikes 
födda i länet (15,7 mot 4,3 procent som andel av registerbaserad arbetskraft tredje 
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kvartalet 2013) ger upprevideringen utifrån Arbetsförmedlingens perspektiv särskild 
tyngd åt utmaning 2, 3, 5 och 6. 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

Arbetsförmedlingens bedömning är att den viktigaste utmaningen för Stockholms län 
framöver är att minska den missmatch som råder mellan utbud och efterfrågan på länets 
arbetsmarknad och som kan antas öka framöver i takt med att 
befolkningssammansättningen ändras och efterfrågan på arbetskraft på den befintliga 
arbetsmarknaden stärks. 

Under tredje kvartalet 2013 låg arbetslösheten bland personer med högst förgymnasial 
utbildning i länet på 17,2 procent och vid slutet av oktober uppgick antalet inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen i länet som hade högst förgymnasial utbildning till 21200 personer 
eller 28 procent av de inskrivna. Detta kan jämföras med den totala arbetslösheten som 
vid samma period låg på 7,1 procent (som andel registerbaserad arbetskraft 16-64 år). 

Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen fått ett utökat uppdrag i och med att myndigheten nu 
ansvarar för vissa nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Under oktober 
2013 deltog knappt 3 900 personer i etableringsuppdraget i Stockholms län. Av dessa 
hade 47 procent högst förgymnasial utbildning varav hela 31 procent hade en 
utbildningstid på kortare än nio år. Tittar man på alla inskrivna utrikes födda vid 
Arbetsförmedlingen i Stockholms län hade vid slutet av oktober 2013 35 procent högst 
förgymnasial utbildning. 

Till denna bild bör också läggas statistik från Skolverket som gör gällande att 11 procent 
av grundskoleeleverna i länet gick ut läsåret 2012/2013 utan behörighet till 
gymnasieskolan. Vid utgången av läsåret 2011/2012 saknade därtill, fortfarande fem år 
efter påbörjade gymnasiestudier, 25 procent av eleverna som gått på Stockholms 
gymnasieskolor ett fullständigt gymnasiebetyg. 

Antalet sysselsatta (SCB, RAMS dagbefolkning 16-64 år) minskade visserligen i 
Stockholm under 2008 men efter detta har antalet sysselsatta i länet åter vänt uppåt och 
länet bedöms leda sysselsättningsutvecklingen i riket framöver. Arbetsförmedlingen 
genomför två gånger per år en omfattande intervjuundersökning med arbetsgivare i 
Stockholms län där dessa bland annat svarar på om man har upplevt problem med att 
rekrytera personal de senaste sex månaderna. Även om rekryteringsproblemen bland 
länets arbetsgivare dämpades något i undersökningen våren 2013 så är 
Arbetsförmedlingens bedömning att bristen kommer att öka framöver i takt med att 
konjunkturen nu stärks. Vid en genomgång av vad arbetsgivarna i länet uppger att de har 
brist på så är det tydligt att bristen framförallt rör yrken som kräver längre utbildningar. 

Ovanstående ger vid handen att ett tillägg på utmaning 5 skulle kunna vara motiverat. Det 
är inte bara kapaciteten i den högre utbildning som behöver öka för att Stockholms län 
ska kunna behålla sin ställning som kunskapsregion utan även kapaciteten inom den 
lägre utbildningen och inom SFI. 
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Utöver den förväntat ökade missmatchen på länets arbetsmarknad är en annan viktig 
utmaning att den sysselsättningstillväxt som väntas framöver möts upp med ett ökat 
bostadsbyggande så att arbetskraft också kan bosätta sig i länet. I ljuset av de preferenser 
som presenteras i RUFS 2010 angående längsta accepterade pendlingstid till arbetet så är 
det också viktigt att nybyggnationen av bostäder sker i samverkan med utbyggnad av 
kollektivtrafiken. 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Om man väger in de revideringar som har gjorts av befolkningsframskrivningarna så 
delar Arbetsförmedlingens den omvärldsbild som ges i kapitlet 'Förutsättningar' i RUFS 
2010 (s. 30-41)-1 'Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet' ges på s. 21 en 
bild av att ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast i Stockholms län vilket 
Arbetsförmedlingen har ett par kommentarer kring. 

Under det senaste året (oktober 2012 till oktober 2013) har arbetslösheten bland 
inskrivna unga (som andel av registerbaserad arbetskraft 18-24 år) minskat något i 
Stockholms län och länet hade vid slutet av oktober 2013 lägst ungdomsarbetslöshet i 
riket. En av orsakerna är att Stockholms näringsgrensstruktur leder till en hög andel 
ingångsjobb. Samtidigt har andelen inskrivna unga som varit arbetslösa i längre än sex 
månader ökat från 26 till 31 procent det senaste året. Bland det totala antalet inskrivna 
(16-64 år) vid Arbetsförmedlingen i länet var samma andel 54 procent. Med detta sagt är 
det ändå allvarligt att vi ser ett ökat Inslag av långa tider i arbetslöshet bland inskrivna 
unga i länet eftersom ökade tider i arbetslöshet kan leda till en högre strukturell 
arbetslöshet. 

Arbetsförmedlingen har sedan tidigare identifierat fyra grupper av arbetslösa som i ett 
eller annat avseende möter en svårare situation än genomsnittet på arbetsmarknaden och 
därför löper högre risk för långa tider i arbetslöshet. Till de grupper som räknas som 
utsatta hör arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med högst förgymnasial 
utbildning, arbetslösa med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt 
arbetslösa äldre (55-64 år). En och samma person kan tillhöra flera av dessa grupper. 
Utan dubbelräkning utgjordes 69 procent, motsvarande 51600 personer, av de inskrivna 
arbetslösa i länet vid slutet av oktober 2013 utav personer som tillhörde någon, eller flera, 
av de utsatta grupperna. Detta kan jämföras med rikssnittet som vid slutet av oktober var 
62 procent. Det kan också jämföras med andelen i Stockholms län i oktober 2010 som då 
var 64 procent av de inskrivna. Sedan oktober 2010 har det bland de inskrivna i länet 
främst skett en ökning av grupperna utomeuropeiskt födda och personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Sammanfattningsvis tillstryker Arbetsförmedlingen den reviderade omvärldsbild som 
förs fram i 'Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet'. Från 
Arbetsförmedlingens sida ser vi särskilt att en bättre etablering av utrikes födda på 
Stockholms arbetsmarknad är central för länets utveckling fram till 2016 då RUFS 2010 
löper ut. För att förbättra utrikes föddas etablering är det viktigt att göra en fördjupad 
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analys av gruppen. Denna analys bör ta utgångspunkt i det faktum att gruppen är mycket 
heterogen med avseende på förutsättningar för etablering på Stockholms läns befintliga 
arbetsmarknad. 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

Clas Olsson 
t.f. generaldirektör Å^AJ^ ^ ^ W ^ V C V 

ia Asplund 

Beslut i ärendet har fattats av tillförordnad generaldirektör Glas Olsson. Ärendet har 
föredragits av Anna Araskog. I den slutliga handläggningen av ärendet har direktören för 
Analysavdelning Susanna Okeke samt tillförordnad chef för Ledningsstaben Elin 
Bergkvist deltagit. 


