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RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbar
het 

Försäkringskassan har fått tillfälle att yttra sig över delrapporten RUFS 2010 - Underlag 
för att bedöma aktualitet och användbarhet. 

Försäkringskassans uppfattning är att RUFS 2010 är ett viktigt verktyg som anger reg
ionens inriktning för tillväxt. Utvecklingsplanen tar upp övergripande samhällsplane
ringsfrågor som tillväxt, infrastruktur, miljö- och resursfrågor, utbildning och arbets
kraft. Även om många av frågorna är av den karaktären att de inte direkt berör Försäk
ringskassans verksamhet så är vår uppfattning att utvecklingsplanen är mycket relevant 
och aktuell. Utvecklingsplanen berör även folkhälsofrågor, utanförskapets problematik 
och hur tilliten t i l l offentliga myndigheter kan öka. Försäkringskassan ser som en av 
sina viktigaste utmaningar att öka kundernas förtroende för vår verksamhet. 

Försäkringskassan vill lyfta fram det samarbete som idag sker mellan t i l l exempel Ar
betsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att få målgrupper som långtidssjuk-
skrivna och unga med funktionsnedsättning att komma närmare arbetsmarknaden. Sam
arbetet är ett viktigt komplement t i l l det regionala tillväxtarbetet. När dessa målgrupper 
kommer in på arbetsmarknaden kommer individernas medverkan att bidra t i l l en ökad 
välfärd både ur ett såväl samhälls-och individperspektiv. Det är därför viktigt att 
nämnda målgrupper finns med som en del i att öka den regionala tillväxten. RUFS 2010 
kan också kopplas samman med det arbete som sker med stöd av EU:s strukturfonder. 
Fonderna har ett starkt regionalt fokus. En fondsamverkan mellan ti l l exempel Social
fonden och Regionalfonden bör ge möjligheter att på sikt öka den regionala tillväxten. 

Beslut om detta yttrande har fattats av verksamhetsområdeschef Birgitta Wågbrant i 
närvaro av områdeschef Stefan Mörk, den senare som föredragande. 
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