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Hej!

Bifogar Arbetsförmedlingens svar på remiss angående Utställning av RUFS 2050.

Med vänliga hälsningar

Jesper Eliasson
Projektledare
Arbetsförmedlingen | Marknadsområde Stockholm Gotland
Box 92099, 120 07 JOHANNESHOV | Besök: Arenavägen 21
Telefon: 010-486 24 93 | Fax: 08-402 37 41 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: jesper.eliasson@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen
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Svar från Arbetsförmedlingen avseende remissen ”Utställning av RUFS 2050”

Af har i tidigare remissomgång efterfrågat mer utvecklade resonemang och åtgärder kring bl.a: 

· Hur komma tillrätta med att minska arbetskraftsbrister, specifikt inom IKT samt hälsa/sjukvård? 

· Vikten av en utbyggd infrastruktur i utsatta områden så att en mer inkluderande socioekonomisk struktur kan bidra till ett lättare inträde på arbetsmarknaden.

· Utvecklat mellankommunalt samarbete i syfte att förbättra kommunikationer och skapa förutsättningar för bättre rörligt på regionens arbetsmarknad. 



Som materialet nu är utformat anser vi att beskrivning av såväl problembild som åtgärder kring ovanstående blivit tydligt. Arbetsförmedlingen har inga övriga synpunkter att tillföra.



Jesper Eliasson

Marknadsområde Stockholm/Gotland
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Arbetsförmedlingen 
Mo Stockholm Gotland Chef 

Jesper Eliasson 
 
 

Svar från Arbetsförmedlingen avseende remissen 
”Utställning av RUFS 2050” 
Af har i tidigare remissomgång efterfrågat mer utvecklade resonemang och åtgärder 
kring bl.a:  

- Hur komma tillrätta med att minska arbetskraftsbrister, specifikt inom IKT 
samt hälsa/sjukvård?  

- Vikten av en utbyggd infrastruktur i utsatta områden så att en mer 
inkluderande socioekonomisk struktur kan bidra till ett lättare inträde på 
arbetsmarknaden. 

- Utvecklat mellankommunalt samarbete i syfte att förbättra kommunikationer 
och skapa förutsättningar för bättre rörligt på regionens arbetsmarknad.  

 

Som materialet nu är utformat anser vi att beskrivning av såväl problembild som 
åtgärder kring ovanstående blivit tydligt. Arbetsförmedlingen har inga övriga 
synpunkter att tillföra. 

 

Jesper Eliasson 

Marknadsområde Stockholm/Gotland 
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