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

Vårt yttrande utgår från RUFS 2050, beaktat konsekvensbeskrivningen i utställningsförslaget. Vi har lämnat våra synpunkter utifrån 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 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 december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade 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. 



· 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. 

· Omvärldens krav på digitalisering kommer att förändra hur Försäkringskassan gör saker, hur vi tar oss an nya uppgifter och hur vi finner lösningar. Digitaliseringen kommer att vara en central del i all Försäkringskassans kommande verksamhetsutveckling. Viktiga delar kommer att vara självbetjäning, automatisering och samverkan som grundar sig på digitala lösningar.

I en digital värld ska det vara enkelt för individer och företag att komma i kontakt med det offentliga och uppgifter ska bara behöva lämnas en gång. Det ställer krav på att myndigheterna byter information med varandra och samarbetar i gemensamma lösningar.



















Yttrandet angående utställningen juni-november 2017 är följande reflektioner och viljeinriktningar.
-Utifrån sammanfattningen bedöms RUFS 2050 styra mot en jämlik region .

-Viktiga mål för våra kunder är beskrivna i RUFS 2050.

- Regionala prioriteringar för samhandling som vi vill lyfta är;

1. skapa attraktiva livsmiljöer.
Försäkringskassan delar utställningsförslaget med att skapa en attraktiv livsmiljö som även görs tillgängliga för alla individer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.  

2. underlätta matchningen på arbetsmarknaden
    - Försäkringskassan delar utsättningsförslaget om att matchningen skall underlättas, Försäkringskassan vill dock understryka vikten att arbetsplatser skall vara tillgängliga för alla. Vidare kan det handla om tidiga, flexibla och individuellt anpassade insatser för arbetslösa med sammansatt problematik eller sjukskrivna där vägen till eller tillbaka till arbete (stegförflyttning) ibland är lång och där lokal samverkan utifrån ett helhetsperspektiv på individen mellan t ex Försäkringskassan och andra berörda aktörer är viktigt. Det kan även handla om att stärka samverkan utifrån gemensamma utmaningar gällande sjukskrivningar, alternativ till sjukskrivningar, återgång i arbete eller stöd och hjälp till omställning på arbetsmarknaden.

3 skapa förutsättningar så att alla barn och unga kan gå vidare till studier och arbete.
   - Försäkringskassan vill understryka vikten av att alla ges möjlighet att studera så att de med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar inte diskrimineras i sitt val av program. 

De tematiska frågorna och regionala förhållningssätt som Försäkringskassan anser som viktigast för gemensamma processer m.m finns inom;
Social sammanhållning, trygghet, tillit och tillgänglighet. 

Hälsa och miljö

Hälsa och Sjukvård och annan samhällsservice

Det digitala samhället

Bedömning
De bedömningsgrunder som har gjorts utifrån RUFS 2050 med perspektiv på de nationella målsättningar och prioriteringar som finns så vill vi reflektera över de 11 av riksdagens antagna folkhälsomål.  

Bedömningen har direkt bäring på tre av folkhälsomålen: Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomisk och social trygghet samt Ökad fysisk aktivitet.

Försäkringskassan saknar i utställningen inriktning av det förbyggande arbetet för en jämlik och god hälsa utifrån de nationella folkhälsomålen. 

Ett fokus som kan vara strategiskt viktigt är en länsgemensam strategi med tillväxtverket, kommuner m.fl., angående ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag för att bredda arbetsmarknaden och underlätta ett inträde till arbetslivet. 

Beslut i detta yttrande har fattats av verksamhetsområdeschef Ara Zarei efter beredning av Mathias Holmlund, Susanne Landin och Lennart Jäderqvist den senare som föredragande.
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns 
landsting 


  


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


Vårt yttrande utgår från RUFS 2050, beaktat konsekvensbeskrivningen i 
utställningsförslaget. Vi har lämnat våra synpunkter utifrån 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 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 
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långsiktigt stabil och låg nivå. Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet 
i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade 
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.  
 


• 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.  


• Omvärldens krav på digitalisering kommer att förändra hur Försäkringskassan 
gör saker, hur vi tar oss an nya uppgifter och hur vi finner lösningar. 
Digitaliseringen kommer att vara en central del i all Försäkringskassans 
kommande verksamhetsutveckling. Viktiga delar kommer att vara 
självbetjäning, automatisering och samverkan som grundar sig på digitala 
lösningar. 
 
I en digital värld ska det vara enkelt för individer och företag att komma i 
kontakt med det offentliga och uppgifter ska bara behöva lämnas en gång. Det 
ställer krav på att myndigheterna byter information med varandra och 
samarbetar i gemensamma lösningar. 
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Yttrandet angående utställningen juni-november 2017 är följande reflektioner och 
viljeinriktningar. 
-Utifrån sammanfattningen bedöms RUFS 2050 styra mot en jämlik region . 


-Viktiga mål för våra kunder är beskrivna i RUFS 2050. 


- Regionala prioriteringar för samhandling som vi vill lyfta är; 


1. skapa attraktiva livsmiljöer. 
Försäkringskassan delar utställningsförslaget med att skapa en attraktiv livsmiljö som 
även görs tillgängliga för alla individer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar.   


2. underlätta matchningen på arbetsmarknaden 
    - Försäkringskassan delar utsättningsförslaget om att matchningen skall underlättas, 
Försäkringskassan vill dock understryka vikten att arbetsplatser skall vara tillgängliga 
för alla. Vidare kan det handla om tidiga, flexibla och individuellt anpassade insatser för 
arbetslösa med sammansatt problematik eller sjukskrivna där vägen till eller tillbaka till 
arbete (stegförflyttning) ibland är lång och där lokal samverkan utifrån ett helhetsperspektiv 
på individen mellan t ex Försäkringskassan och andra berörda aktörer är viktigt. Det kan 
även handla om att stärka samverkan utifrån gemensamma utmaningar gällande 
sjukskrivningar, alternativ till sjukskrivningar, återgång i arbete eller stöd och hjälp till 
omställning på arbetsmarknaden. 
 
3 skapa förutsättningar så att alla barn och unga kan gå vidare till studier och arbete. 
   - Försäkringskassan vill understryka vikten av att alla ges möjlighet att studera så att 
de med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar inte diskrimineras i sitt val av 
program.  


De tematiska frågorna och regionala förhållningssätt som Försäkringskassan 
anser som viktigast för gemensamma processer m.m finns inom; 
Social sammanhållning, trygghet, tillit och tillgänglighet.  


Hälsa och miljö 


Hälsa och Sjukvård och annan samhällsservice 


Det digitala samhället 


Bedömning 
De bedömningsgrunder som har gjorts utifrån RUFS 2050 med perspektiv på de 
nationella målsättningar och prioriteringar som finns så vill vi reflektera över de 11 av 
riksdagens antagna folkhälsomål.   


Bedömningen har direkt bäring på tre av folkhälsomålen: Delaktighet och inflytande i 
samhället, Ekonomisk och social trygghet samt Ökad fysisk aktivitet. 


Försäkringskassan saknar i utställningen inriktning av det förbyggande arbetet för en 
jämlik och god hälsa utifrån de nationella folkhälsomålen.  
 
Ett fokus som kan vara strategiskt viktigt är en länsgemensam strategi med 
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tillväxtverket, kommuner m.fl., angående ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag för 
att bredda arbetsmarknaden och underlätta ett inträde till arbetslivet.  


Beslut i detta yttrande har fattats av verksamhetsområdeschef Ara Zarei efter beredning 
av Mathias Holmlund, Susanne Landin och Lennart Jäderqvist den senare som 
föredragande. 
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns 
landsting 

  

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

Vårt yttrande utgår från RUFS 2050, beaktat konsekvensbeskrivningen i 
utställningsförslaget. Vi har lämnat våra synpunkter utifrån 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 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 



 REMISSYTTRANDE 
2 (4) 

 Datum Vår beteckning 

Avdelningen för sjukförsäkring 2017-10 Dnr: TRN 2017-0052 
 

 

långsiktigt stabil och låg nivå. Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet 
i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade 
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.  
 

• 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.  

• Omvärldens krav på digitalisering kommer att förändra hur Försäkringskassan 
gör saker, hur vi tar oss an nya uppgifter och hur vi finner lösningar. 
Digitaliseringen kommer att vara en central del i all Försäkringskassans 
kommande verksamhetsutveckling. Viktiga delar kommer att vara 
självbetjäning, automatisering och samverkan som grundar sig på digitala 
lösningar. 
 
I en digital värld ska det vara enkelt för individer och företag att komma i 
kontakt med det offentliga och uppgifter ska bara behöva lämnas en gång. Det 
ställer krav på att myndigheterna byter information med varandra och 
samarbetar i gemensamma lösningar. 
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Yttrandet angående utställningen juni-november 2017 är följande reflektioner och 
viljeinriktningar. 
-Utifrån sammanfattningen bedöms RUFS 2050 styra mot en jämlik region . 

-Viktiga mål för våra kunder är beskrivna i RUFS 2050. 

- Regionala prioriteringar för samhandling som vi vill lyfta är; 

1. skapa attraktiva livsmiljöer. 
Försäkringskassan delar utställningsförslaget med att skapa en attraktiv livsmiljö som 
även görs tillgängliga för alla individer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar.   

2. underlätta matchningen på arbetsmarknaden 
    - Försäkringskassan delar utsättningsförslaget om att matchningen skall underlättas, 
Försäkringskassan vill dock understryka vikten att arbetsplatser skall vara tillgängliga 
för alla. Vidare kan det handla om tidiga, flexibla och individuellt anpassade insatser för 
arbetslösa med sammansatt problematik eller sjukskrivna där vägen till eller tillbaka till 
arbete (stegförflyttning) ibland är lång och där lokal samverkan utifrån ett helhetsperspektiv 
på individen mellan t ex Försäkringskassan och andra berörda aktörer är viktigt. Det kan 
även handla om att stärka samverkan utifrån gemensamma utmaningar gällande 
sjukskrivningar, alternativ till sjukskrivningar, återgång i arbete eller stöd och hjälp till 
omställning på arbetsmarknaden. 
 
3 skapa förutsättningar så att alla barn och unga kan gå vidare till studier och arbete. 
   - Försäkringskassan vill understryka vikten av att alla ges möjlighet att studera så att 
de med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar inte diskrimineras i sitt val av 
program.  

De tematiska frågorna och regionala förhållningssätt som Försäkringskassan 
anser som viktigast för gemensamma processer m.m finns inom; 
Social sammanhållning, trygghet, tillit och tillgänglighet.  

Hälsa och miljö 

Hälsa och Sjukvård och annan samhällsservice 

Det digitala samhället 

Bedömning 
De bedömningsgrunder som har gjorts utifrån RUFS 2050 med perspektiv på de 
nationella målsättningar och prioriteringar som finns så vill vi reflektera över de 11 av 
riksdagens antagna folkhälsomål.   

Bedömningen har direkt bäring på tre av folkhälsomålen: Delaktighet och inflytande i 
samhället, Ekonomisk och social trygghet samt Ökad fysisk aktivitet. 

Försäkringskassan saknar i utställningen inriktning av det förbyggande arbetet för en 
jämlik och god hälsa utifrån de nationella folkhälsomålen.  
 
Ett fokus som kan vara strategiskt viktigt är en länsgemensam strategi med 
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tillväxtverket, kommuner m.fl., angående ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag för 
att bredda arbetsmarknaden och underlätta ett inträde till arbetslivet.  

Beslut i detta yttrande har fattats av verksamhetsområdeschef Ara Zarei efter beredning 
av Mathias Holmlund, Susanne Landin och Lennart Jäderqvist den senare som 
föredragande. 
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