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chefenTill statsrådet och ñr

arbetsmarknadsdepartementet

1990 chefenbemyndigade förRegeringen 22 november arbets-den

marknadsdepartementet tillkalla särskild utredare för göraatt att enen
olikaSamhall. I uppdraget också belysa omvärlds-ingicköversyn attav

påverkan på Samhallgruppen framför framtidafaktorers allt ettur

det fanns precisera eller iperspektiv och denna bakgrund skälmot attom

ändra Samhalls fannsavseenden roll i samhället och detmål ochnågra om

ändra Organisationsform företagsgruppen.anledning föratt

detta bemyndigandeMed stöd förordnades dag kommunalrådetav samma

Hulterström utredare.Sven som
utsågs 1991 ekon.lic.den Sören Westinsekreterare 4 februari ochTill

Olsson.MariAnne biträtts assistentema Anitasekretariatetjur.kand. har av
OlssonDoris vid utredningsavdelningoch idepartementensBörjesson

Göteborg.

referensgrupp biträda utredningsmannen för-och sakkunnigaSom att

dag direktören Samhall Alea,Dahl, ombudsman-Christerordnades samma

Andersson, Christina Ebbeskog, TCO,Per-Ivan LO, ombudsmannennen
Gustavsson,Bernhard Kenth Pettersson, HCK,yrkesvägledarendirektören

Ainasektionschefen Daléus, Landstingsñrbundet, vågledningsdirektören

Qvarfort, BirgittaAnne-Marie sakkunniga direktörenAMS, och som
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Böhlin, Samhall, arbetsmark-och departementsradet Christer Mahl,

nadsdepartementet.

får iJag härmed överlämna betänkandet SOU 199167 Samhall i går,

dag, i morgon.

Till betänkandet har fogats särskilda yttranden av

sakkunniga Birgitta Böhlin följande ledamöter i referensgruppen,samt

Anne-MariePer-Ivan Andersson, Christer Dahl, Bernhard Gustafsson och

Qvarfort.

Mitt uppdrag härmed slutfört.är

1991Göteborg i augusti

Sven Hulterstöm

Sören Westin

MariAnne Olsson
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Fackordlista

aktiebolag bolag, där delägarna inte personligen försvarar
bolagets förbindelser.

balansräkning redovisning i sammandrag rörelses samtliga till-av en
gångar, skulder och kapital på balansdageneget samt
ställda och ansvarsforbindelser.panter

dotterbolag nedan moderföretagse

effektivitet förhållandet mellan insatta produktionsresurser och en
för produktionen uppställd målsättning.

kapital medeleget in iägare företag och kvarhållnasatt ettsom
vinstmedel.

finansiering anskaffning de medel behövs för ochattav startasom
driva företag. företagEtt kan finansieraett investering-

i anläggningstillgångar, rörelsekapital, exportkredi-ar
ter m.m.

habilitering behålla,att stärka eller skapa funktionsförmåga hosen
handikappaden person.

intäkt periodiserad inkomst.

koncern ekonomisk samarbetsform mellan juridiskten själv-
ständiga företag syftei samordna de i koncernenatt
ingående företagens verksamhet. Den består ettav
moderföretag eller fleraoch dotterföretag.ett Alla
bolag i koncern, dotterbolag,även kallas koncern-en
bolag.
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koncemredo-
skall för varje kon-visning moderbolaget räkenskapsår avge

cemresultaträkning och koncernbalansräkning. Dessa
skall sammandrag dotterbolagensmoder- ochutgöra av

balansräkning.resultat- och

konsument
konsumentpriserna sigvisar hur i genomsnitt utvecklar-prisindex

inhemska priserför hela privata konsumtionen. Deden
betalarde konsumenterna faktisktmäts är somsom

påverkas bl.a. ändringar skatteroch i indirektaavsom
subventioner. direktaIndextalen exkl.och beräknas

sociala förmåner.skatter och

utgift.periodiseradkostnad

upplösning aktiebolag företagsformerlikvidation eller andraettav
skul-tillgångarna ochomvandlas iattgenom pengar

varefterbetalas, delasderna överskotteventuellt
mellan delägarna.

ökningen i totala intäkterna försäljningendemarginalintäkt när t.ex.
med enhet.ökar en

ökningen i de totala kostnaderna försäljningenmarginalkostnad när t.ex.
med enhet.ökar en

uppstårpris fritt utbudmarknadspris det mellansamspelgenomsom
och efterfrågan på marknad.en

beslutssynpunktmoderföretag företagsenhetöverordnaden ur
underordnade Moderföre-de dotterföretagen.gentemot

förutsätterledarroll inflytandebestämmandetagets ett
dotterföretagen.över

hushållning med depersonalekonomi mänskliga företag,iresurserna
utbildning, arbetsmiljö och rekrytering.t.ex.
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produktivitet produktionsresultat i förhållande till insatsen av
produktionsresurser.

rehabilitering handikappad återanpassning till bästaen persons
möjliga psykiska, fysiska och yrkestekniska ñrmâga.

resultaträkning redovisning i sammandrag samtliga intäkter ochav
kostnader under räkenskapsår.ett
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Sammanfattning

Samhallgruppen tidigare Samhällsföretag stiftelseorganisationär en- som-
skall meningsfullt och utvecklande arbete handikappade. Dettage skall

ske produktion och tjänster. Lokalisering och dimensione-genom av varor

ring arbetsplatserna sker i samråd med arbetsmarknadsverket. Verksam-av

skallheten bedrivas effektivt med iakttagandeoch affärsmässigaav
principer.

Samhall bildades den 1 januari 1980. Mot bakgrund drygt tio årattav
förflutit sedan dess och med hänsyn till det fömyelsearbete försom
närvarande inompågår den statliga i syftesektorn stabilisera ekonominatt

tillväxtenoch begränsa i de offentliga utgifterna beslutade regeringen den
199022 november direktiv till särskild utredare för översynom en en av

Samhall.
y

Översynen skall beskriva hur de ursprungliga målsättningarna ladessom
företagsgruppenfast för hittills har uppfyllas.kunnat I mitt uppdrag ingår

bedömaockså ändrade omvärldsförhållandenatt kommerom ställaatt
Samhallpåandra krav under 1990-talet och det finns behovom attav

organisationsformenändra för Den framtidaSamhall. ochansvars-
mellanrollfördelningen AMS Samhall ytterligareoch är frågaen som

mitt uppdrag.omfattas av
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uppläggningBetänkandets

delvisvarandra,delvis förstärkermål,övergripandefleraSamhall har som
Samhalls2Min i kapitelvarandra. översynkonflikt medikommakan av

defrån hurhar funnits utgårelva årde drygtunderverksamhet gruppen

målsätt-ekonomiskaarbetsmarknadspolitiska ochsociala,ursprungliga

och3 analyserKapitel innehålleruppfyllas.hittills har kunnatningarna

påverkaomvärldsfaktorer kan kommaolikahur attbedömningar av
vad närmaresin verksamhetsidé ochgenomföramöjligheterSamhalls att en

handikappades rättför konsekvenser förEG kan fåtillanknytningsvensk

Samhallsställningstagandenför minajagkapitel 4 redogörtill arbete. I om
AMSmellanrollfördelningenochfråganframtida roll liksom ansvars-om

nuvarandeomstruktureringen SamhallsnödvändigadenSamhall ochoch av

i Sam-de5 innehåller förslagKapitel tillproduktionsinriktning. att

därmedombildas till ochskall aktiebolagstiftelsemaingåendehallgruppen

jagbehandlarledningsfrågor. Slutligenorganisations- ochsammanhängande

lämnarochför övergång till aktiebolagförutsättningarnaformellade en
EG-aspektenbidragskonstruktion redogör förförslag till samtm.m.nyen

kapitelSamhall itillbidragetpå statligadet

arbetsmarknadspolitiska målensociala ochDe

förbetydelse för såväl enskildegrundläggande denArbetet är somav
Arbetslinjenhandikappadär ej.helhet ellersamhället oavsett manomsom

arbetsmarknadspolitiken.i svenskadenbegreppsedan längeär ett

arbetsmarknadspolitiskdärförskallSamhallVerksamheten vid ses som en
dearbetshandikappades ochföråtgärd rätt tillvärna arbeteatt geom
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anställda möjlighet utvecklas i arbetet och förbättra sin arbetsförmå-atten

ga.

När Samhall verksamhetsinstartade år 1980 antalet anställdavar
arbetshandikappade Vid20 900. utgången budgetåret 198990 deav var
30 434, ökning 9 500.i tal medrundaen

Andelen övergångar också hafthar positiv utveckling och har underen
år i 300lgenomsnitt legat påsenare år. Under 1988-årenpersoner per

1989 nåddes den nivånhittills högsta då knappt 6001 lämnadepersoner
Samhall för arbete.annat

En regional utjämning det skyddade arbetet över landet har ocksåav
kunnat genomföras. 1991 fannsI juni det 590 Samhallarbetsplatser inkl.ca
inbyggd verksamhet och entreprenader i 243 kommuner jämföra medatt
375 arbetsplatser i 210 1980.kommuner år

Även andelen anställda från de s.k. prioriterade dvs.om grupperna,
psykiskt sjuka, psykiskt utvecklingsstörda och medpersoner grava
funktionshinder inte nått till den höga ambitionsnivå 1980årupp sattessom
har Samhall i uppfyllt de socialastort och arbetsmarknadspolitiskasett

målsättningar lades fast företagsgruppennär bildades.som

De affärsmässiga och ekonomiska målen

Under 1980-talet har det inom regionalt företag pågått systematiskresp. en
översyn affärsidéer och indelning i affärsområden och affärssegment.av

Antalet branscher varje regionalt företag arbetar i har begränsats.som
Förutom den traditionella industriproduktionen har satsningen på service-

och tjänsteområdena lett till större valmöjligheter mellan olika typer av
arbete för den enskilde. Denna utveckling har emellertid inte haft enbart
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utredningsarbetetUnderarbetshandikappade.deförkonsekvenserpositiva
enkät tillgenomförd landetsLandstingsförbundetibl.a.har aven

arbetsuppgifter lämparenklaredeframkommit somattomsorgshuvudmän
försvunnit och medhar ersattsutvecklingsstördapsykisktförvälsig

till psykiatriutred-framförtsocksåharsynpunkterLiknandeteknik.modern
till anställning imöjligheterstördaspsykiskt engäller dedetningen när

Samhall.
Samhall relativt snabbttillbidragsbehovetreduceradesförsta årenDe

årunderför stagnera.positiv attresultatutvecklingen senareoch var
emellertid underharfastigheterSamhallsförkostnadernaexkl.Resultatet

de arbetshandikappa-%142,9frånförbättratstioårsperiodenden gångna av
198990.budgetåret111,9 %tilllönebikostnaderinkl.lönekostnaderdes

Samhall har denutbyggnadenförkostnaderökadesamhälletsOaktat av
penningvärde arbetstillfålle kunnat1990i årsersättningenstatliga per

1990.000 år120 kr.1980 till000155 kr. årnedbringas från

10 000 helårs-sysselsättningsvolymisuccessiva tillväxtenDen ca-
positiv riktning. Genomiresultatprocentenpåverkathararbeten även-

kapacitetsutnyttjande sinafått bättreSamhalltimökningen har ett av

sprida fastakunnat dedärmeddirektanställda ochanläggningstillgångar och

enheter.fler antalkostnaderna på

expansion reducerateffektivisering ochsåledesSamhall har genom
väsentligt dei alltomfattningstatligt bidrag i motsvararbehovet somenav

målen.uppställdagången
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En del det svenska näringslivetav

början SamhallsI verksamhet riktades kritik Samhall för otillbörligav mot

konkurrens. Samhall utvecklade därför bl.a. priskalkyleringssystemett for
Årsina produkter. 1980 träffades också överenskommelse mellanen

Samhall och näringslivsorganisationerna upprättaatt ettom gemensamt
kontakt- och samrådsorgan i marknadsfrågor, det s.k. Kontaktrådet Samhall

näringslivet. Under perioden 1980-1990 har 71 ärenden avgiorts i-
Kontaktrådet. Huvuddelen dessa hänför sig till de inledande årenav av
Samhalls verksamhet. Det finns uppenbarligen positiv pånumera en syn
Samhall och dess verksamhet från näringslivsorganisationer och enskilda

företag. Diskussionen osund konkurrens och otillbörlig prissättningom har
inte heller framskjutna plats.samma

Samhall samhällsekonomisktett perspektivur

Flera utredningar och studier har försökt belysa de samhällsekonomiskaatt

konsekvenserna olika åtgärder för handikappade. Arbetstillfällenaav vid

Samhall samhällsekonomisktett perspektiv har bl.a.ur Samhall,utretts av
1989 Handikapputredningårs och för forskning regionalexpertgruppen om
utveckling ERU. De har kommit till olika resultat till följd valetav av

Svårigheteninfallsvinkel. är naturligtvis också samhällseko-att presentera
kalkylernomiska fastatar komplexapå hela det ekonomiskasom fält som

arbetsmarknadspolitiken är del För kunna bedöma deatt över-en av.
målsättningarnagripande bakom Samhall samhällsekonomisktettur

det nödvändigtperspektiv är med allsidig belysning hänsyn tilltaren som



199167SOU24

mittförtidsramenharsamhällsekonomin. Dessvärresamtliga aspekter av

studie.för sådanför kortvarituppdrag en

förmöjlighethot elleromvärldi vårUtvecklingen mot

Samhall

in-Denomvärldens.sammanflätad medekonomi alltmerärSveriges

internationellautvecklingen också detekonomiskaternationella men
arbetsmarknaden.också den svenskai hög gradpåverkarpolitiska skeendet

marknadsamtidigt. EGs inreförändringarfleraomvärld skerI vår nära

i EGmedlemskapansökan svensktochsin fullbordaninförstår snart omen
Öst- kani Centraleuropaomvälvningama ochin. Dehar lämnats stora

ökadexportmöjligheter svenskaökadesåvälinnebära somav varor
byggsvärldenflera ilågprisländer. På andra hålls.k.frånkonkurrens nya

bådeinnebär ökad konkurrensDettahandelscentrumregionala enupp.
stårnäringslivetmarknaden. Detinternationella svenskaochinhemskaden

strukturomvandling allt1990-taletsföromfattande mötadärför inför atten
inomfömyelsearbeteLikaså pågårkonkurrens.internationellahårdare ett

inslag faktorerkonkurrens.med ökade Dessasektornoffentligaden
Samhalls imöjligheternegativ riktningpositiv attsåvälpåverkar i som

sinaåtmeningsfulla och utvecklande arbetenskapakunnaframtiden

arbetstagare

tillämpningarbetsmarknadspolitiken har systematisksocial- ochInom en
tillsyftarrad olika åtgärder attarbetslinjen introducerats engenom somav

arbetslivet.iutslagningmotverka ökaden
arbetslöshet änemellertidfunktionshinder har högreMänniskor med en

förstärks strukturom-befolkningen. Detta dengenomsnittet pågåendeavav



SOU 199167 25

vandlingen Äveni det samhället.svenska utgångspunkten måsteom vara
handikappadeatt skall sin utkomstha på den reguljära arbetsmarknaden

kommer behovet särskilda arbetsmarknadsåtgärder förav arbetshandikappa-
de fortsattatt framöver.vara stort

EG och de handikappade

En närmare anknytning till EG skulle kunna få konsekvenser för den
svenska arbetsmarknadspolitiken och därmed även for arbetshandikappade.
Men med hänsyn till den socialatagen dimensionen EGs inre marknadav
och arbetsmarknadspolitikenatt inom EG är nationell angelägenheten -
bl.a. bedrivs skyddad verksamhet liknande Samhalls i flera EG-länder kan-
Samhalls erfarenheter komma bidra tillatt ökatsnarare samarbeteett på
detta område.

Samhall behövs även under 1990-talet

Samhall kommer behövas ävenatt under 1990-talet flerasom en av
åtgärder för upprätthålla denatt vägledande principen för svensk sysselsätt-
ningspolitik arbete alla.-

Samhalls verksamhetsidé skall också framöver skapa menings-attvara
fulla och utvecklande arbeten åt arbetshandikappade där behoven finns.
Platserna i Samhall skall förbehållna dem för sin försörjningvara intesom
kan få arbete på den reguljäraett arbetsmarknaden och därför riskerarsom

vidställas sidanatt arbetsmarknaden.av
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till del avhängigtSamhall är storutbyggnadframtida avBehovet enav
och tillgången tillutformningen avarbetsmarknaden samtpåsituationen

fastställs lämpligenArbetsvolymenåtgärder.arbetsmarknadspolitiskaolika
arbetsmarknadspolitiken.sammanhållnadenprövningriksdagensvid av

kunskaper tillbörrehabiliteringsområdet tasinomSamhalls

vara

rehabilite-störreroll iviktig ettspelakommaockså attSamhall kan en
tillfälligaerbjudabasiskommersiellpåringssammanhang attgenom

arbetsgivare, arbets-andraförsäkringskassan,rehabiliteringsplatser
omdaningdenföljdtillm.fl. somförmedlingararbetsmarknadsinstitut av

utveckling bör äveni dennaledSomarbetslivet.i ettskernärvarandeför
SärskildaC7.anslagetutnyttjamöjlighetarbetsmarknadsverket attges

huvudtiteltionde attstatsbudgetensunderarbetshandikappadeföråtgärder
Samhall. Platsernahosrehabiliteringsplatser somtillfälligaupphandlaockså

påinte inkräktadockfårbasiskommersiellpåförfogandeställs till

verksamhet.grundläggandeSamhalls

ochAMSmellanrollfördelningochOförändrad ansvars-

Samhall

arbetsmarknadsverketutredalåterregeringenföreslagitharAMS omatt
frånarbetsplatserrehabiliteringsresurserskall få köpafulltellerdelvis ut

enligtskulleSamhalltillgåri dagbidragetstatligaSamhall. Det som
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förslaget övergå till AMS budget för lönebidrag. Samhall har avvisat AMS
förslag.

Nuvarande rollfördelning mellan AMS och Samhall bör bestå, dels
därför försöksverksamhetenatt med flexibla lönebidrag pågått för-en
hållandevis kort period och under högkonjunktur, dels därfören att om
anslaget fördes över till AMS budget skulle Samhall berövas den ekonomis-
ka basen för nödvändigtett omstruktureringsarbete.

Ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan AMS och Samhall behöver
dock förtydligas och förbättras främst på regional och lokal nivå. Det

planeringsarbetet börgemensamma utvecklas, i första hand i samråds-
vid de enskilda Samhallarbetsplatsema.grupperna På regional nivå kan det

ske bl.a. Samhallatt bereds tillfällegenom delta i DYR.att Arbets
förmedlingarna bör även i fortsättningen för rekryteringen tillsvara och

frånövergången Samhall till arbete på denett öppna arbetsmarknaden.
Samhall och arbetsförmedlingen skall individuellagemensamt upprätta
rehabiliteringsplaner för öka denatt enskildes möjligheter till arbete påett
den reguljära arbetsmarknaden.

metodutvecklingFortsatt kan anpassade arbetsuppgifterge mer

arbetshandikappadeåt

metodutvecklingFortsatt förbättra arbetsuppgifterna,attgenom arbetsin-
nehåll, arbetsorganisation, mottagnings- och introduktionsrutiner kan öka

prioriteradede möjligheter fågruppemas anställningatt i Samhall.en
Utvecklingen verksamheter inom tjänsteområdetav nya alternativ tillsom

tillverkningsindustriden traditionellt dominerat koncernenssom verksamhet
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skapatekniken bör kunnamodernautnyttjande den meroch ökatett av
arbetshandikappade.arbetsuppgifter åtanpassade

aktiebolagtillombildasSamhallgruppen

tillombildas24 regionala stiftelsernaoch destiftelsencentralaDen

till1992 för i utsträckningstörrel juliden tafr.0.m. att varaaktiebolag

Förutomnuvarande organisationen.i denfinnskoncempotentialden som
tydligareaktiebolagsformeninnebärbeskattningshänseendeifördel enen

sidanåregering riksdagbefogenhetsfördelning mellan ochoch enaansvars-
andra.denåSamhallkoncemenoch

imoderbolagtill Samhall AB blirombildas ochstiftelsencentralaDen

idotterbolagregionala stiftelsema helägdaoch deorganisationenden nya
Samhallgruppen.ikoncemstrukturenstärkasyfte att

verksamhetenindelningen bör basen förregionalanuvarandeDen vara
frihetenhakoncemstyrelse bör emellertidSamhallsl990-talct.underäven

förändradeoch tillorganisationen deninrefastställa denatt anpassa
Sådanaeffektiv framgångsrik.bli ochför kunnaförutsättningar att

planer upprättari de koncemledningenlämpligen ingåskallförändringar

tillredovisasfortlöpande regeringen.strategier ochför framtida

i SamhallLedningsfunktionen

ärstyrelser i statligt aktiebolag attprincip för ägdaEn vägledande

tioeffektiva, högstförsmå vanligenstyrelserna skall att varavara

inte fallPersonliga suppleanter vissakan iutses varapersoner. men



SOU 199167 29

nödvändigt. Samma förhållande bör gälla ñr Samhalls framtida kon-

cemstyrelse.

Koncemstyrelsen förutom arbetstagarrepresentanterbör enligt lag bestå

nio ledamöter suppleanteroch med närvarorätt. Regeringenav tre utser
styrelsen och styrelseordföranden bland dem i särskild ordning.

Regeringen fribör avgöra styrelsensatt sammansättning. Det ärvara
viktigt styrelsen får bred kompetens.att I styrelsen bör ingåen personer
med erfarenhet personal-organisationsutveckling,från aftärsstrategiska

frågor, arbetsmarknadspolitiken och andra berörda samhällsområden som
handikapporganisationema.landstingsvärlden ocht.ex. I övrigt skall

aktiebolagslagens bestämmelser följas.

Normalfallet i koncemstruktur är moderföretaget fastställeratten
töretagsorganisation och dotterbolagsstyrelser. Koncemstyrelsen skall enligt

mitt förslag ha frihet fastställa den inre företagsorganisationen.atten
Följaktligen borde dvs. Samhallägaren, AB styrelserna i de regionalautse
dotterbolagen. Men med hänsyn till det historiska sambandet med

landstingen och det samhällsintresse finns i Samhall,stora bl.a.som genom
betydande delatt verksamheten finansieras via statsbudgetenen börav

göras från denna princip.avsteg De regionala dotterbolagens styrelser skall

förutom arbetstagarrepresentanter enligt lag bestå sju ledamöter och treav
suppleanter med närvarorätt. Regeringen efter nomineringutser av resp.
landsting ledamöter inkl. styrelsenstre ordförande jämte suppleant.en
Aktieägaren i de regionala bolagen, dvs. Samhall AB övriga fyrautser
ledamöter jämte två suppleanter.

Ett nomineringsförfarande nuvarande modell bör i framtiden kunnaav

dels inte såväl regeringgarantera att Samhall AB utsersom samma
ledamöter, dels den framtidaatt sammansättningen dotterbolagensav
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iplatserna styrelsernafördelningenväsentligt avmotsvarari alltstyrelser

stiftelsema.regionalanuvarandei de
ändamål än beredaandraför attbildasdotterbolagistyrelserFör som

bestämmelser gälla.aktiebolagslagensbörarbetearbetshandikappade
förhållande jämtenuvarande tre,medlikhet varaibörrevisorerAntalet

bör likaledesdotterbolagenI trebolagsstämman.ochsuppleanter utses av
Till irevisorbolagsstämman.suppleanterjämte utsesrevisorer av
moderbolagetsförhållandennuvarandemed avlikhet enidotterbolag bör

revisorer utses.

aktiebolagtillövergångenKonsekvenser av

regionala stiftelserna till24deochstiftelsencentralaombildning denEn av
24 helägda dotterbolagochmoderbolagmedoch koncernaktiebolag etten

skattemässiga och redovisnings-liksomåtgärderrad formellamedför en

mässiga konsekvenser.

förslag tillstiftelsema,upplösningåtgärderna hörde formellaTill av

för och destiftelseurkundemaskall bifogas vart ettbolagsordning avsom

aktiebolagen.nya
6 regeringsformen RF§11enligt kap.myndighetsutövningNågon

1980 anförtroddesforvaltningsuppgift somxårtillinte kopplad denansågs

Samhalländratkan inteförhållandeSamhall. Detta att nugenomanses

grundar sig dessutomlagstiftningennuvarandeaktiebolag. Denombildas till

stodlandstingen och5 §8 RFpå kap. gemensamtstatenatt somgenom

stiftelsema.regionalabildare deav
bolagsordningenförbl.a. formkravbestämmelserAktiebolagslagens om

bestämmelsernabehovet de obligatoriskaväl tillgodose utöverkan attm.m.
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skall finnas angivna i bolagsordningen, införa särskilda bestämmelsersom

Samhallsvad gäller verksamhet. En särskild lagstiftning för Samhallgrup-

därförkan inte påkallad. För riksdagens ochpen att garanteraanses

regeringens insyn i och inflytande verksamhetensöver inriktning kan ett
träffasflerårsavtal med Samhall AB komplement till de villkorsom som

regleringsbreveti för det statliga bidraget.anges

Vid ombildning till aktiebolag skall stämpelskatt utför såväl aktieren tas

fastigheter. Stämpelskatten för iaktierna moderbolag och regionalasom

i Samhallgruppendotterbolag kan tilluppskattas mellan 23-27 milj. kr. och

till 60för fastigheterna milj. kr. Riksrevisionsverket kammarkollegietresp.
i sista handoch regeringen kan efter ansökan medge nedsättning eller

sådanabefrielse skatter.av

En bidragskonstruktionny

hittillshar iSamhall allt för utsträckningliten använt sig etableradeav
töretagsekonomiska mått. Dåliga affärsutvecklingaffärer och kan t.ex.svag

ökningdöljas timmar.antalet arbetade Dengenom en nuvarandeav
avslöjarresultatprocenten inte Eftersom Samhallsdetta. ekonomiska

bedöms enbartresultat utifrån uteblirresultatprocenten regeringens och

möjligheterriksdagens göra bildsamlad resultatutvecklingen.att aven
och arbetsmiljönFastigheterna standardenhar den ñratt posternanu

lokaler läggsdriñ och för helatill belopp verksamheten.samman ett

bidragskonstruktionEn skall bättreockså den nyorienteringmotny svara
för riksdagensgäller regeringens styrningoch den statligasom av

och underlättaverksamheten styrningenden framtida och ledningen av
SamhallSamhallgruppen. skall därför lägsta nivå antaletprestera en
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Överskott användasbidrag fårstatligt utgår.timmar, för vilkaarbetade ett

minska detarbetshandikappade förarbeten för ellerför skapa fler attatt

övergångarresultatkrav på lägsta antalbidragsbehovet. Ettstatliga ett

bidraget.tillkopplas också
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Författningsförslag m.m.

l Förslag till

Lag ändring i 1987519lagenom riksrevisionsverketsom

granskning statliga aktiebolag och stiftelser.av

Härigenom föreskrivs lagenl § 1987519att riksrevisionsverketsom
granskning statliga aktiebolag och stiftelserav skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l

Riksrevisionsverket får granska den verksamhet bedrivs i följandesom
aktiebolag och stiftelser.

Aktiebolag Aktiebolag

Aktiebolaget Statens anläggnings- Aktiebolaget Statens anläggnings-
provning provning
Aktiebolaget Svensk Bilprovning Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Aktiebolaget Tipstjänst Aktiebolaget Tipstjänst
Aktiebolaget Trav och Galopp Aktiebolaget Trav och Galopp

Omtryckt 1990423

2 Senaste lydelse 1990423.
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Spritcentra-Vin-AktiebolagetSpritcentra-Vin-Aktiebolaget
lenlen

AktiebolagApoteksbolagetAktiebolagApoteksbolaget
DramatiskaKungliga teaternDramatiska teaternKungliga

aktiebolagaktiebolag
AktiebolagTeaternKungligaAktiebolagTeaternKungliga

AktiebolagKirunaiRadiotjänstAktiebolagKirunaiRadiotjänst
24Aktiebolag och deSamhallElektriskaSvenskaSEMKO,

dotterbolag ingår iregionala somAktiebo-Materialkontrollanstalten

Samhallgruppenlag
ElektriskaSvenskaSEMKO,Bostadsñnansieringsaktie-Statens

Materialkontrollanstalten Aktiebo-SBABbolag,

lagSystemsGeotechnicalSwedish
Bostadsfinansieringsaktie-StatensAktiebolag

SBABbolag,ConsultingRoadNationalSwedish
Geotechnical SystemsSwedishAktiebolag

AktiebolagAktie-AvfallskonverteringSvensk
ConsultingRoadNationalSwedishSAKABbolag

AktiebolagKärnbränslehanteringSvensk
Aktie-AvfallskonverteringSvenskAktiebolag

SAKABbolagAktiebo-PenninglotterietSvenska
KärnbränslehanteringSvensklag

AktiebolagAktiebolagSystembolaget
Aktiebo-PenninglotterietSvenskaAktiebolagUtvecklingV.T.I.

lagVPC Ak-Värdepapperscentralen

AktiebolagSystembolagettiebolag
AktiebolagUtvecklingV.T.I.
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Värdepapperscentralen VPC Ak-
Stifielser tiebolag

Fonden för industriellt samarbete Stmelser
med u-länder

Fonden för industriellt utveck- Fonden för industriellt samarbete
lingsarbete Industrifonden med u-länder

Stiftelsen för framtidsstudier Fonden för industriellt utveck-
Stiftelsen Nordiska lingsarbetemuseet Industrifonden
Stiftelsen Riksutställningar Stiftelsen för framtidsstudier

Stiftelsen Samhall och de regiona- Stiftelsen Nordiska museet
la stifielser ingår i Samhall- Stiftelsensom Riksutställningar

StiftelsenSWPP Statshälsan

Stiftelsen Statshälsan Stiftelsen Svenska institut
Stiftelsen Svenska institut Stiftelsen Sveriges teknisk-veten-
Stiftelsen Sveriges teknisk-veten- skapliga attachéverksamhet

skapliga attachéverksamhet Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Tekniska museet Svenska rikskonserter

Svenska rikskonserter Sveriges turistråd

Sveriges turistråd Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen 1990423Lag

1990423Lag

träder ilagDenna kraft den 1 juli 1992. Den tillämpas även på gransk-
ningen sådan verksamhet i Samhallgruppen harav påbörjats dessförin-som

nan.
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till2 Förslag

stiftelserregionala197947lagenupphävandeLag omavom

arbete.skyddatför

förstiftelser197947 regionalalagenföreskrivsHärigenom att om
1992.junivid utgångengällaupphöraskallarbete attskyddat av
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3 Förslag till

Förordning upphävande förordningen 197948avom om

regionala skyddatstiftelser arbete.för

Regeringen förordningenföreskriver 097948 regionala stiftelseratt om
för skyddat arbete skall upphöra gälla vid utgången juni 1992.att av
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tillFörslag4

Bolagsordning

§ l

Aktiebolag.Samhallfirma ärBolagets

§2

kommun.Botkyrkaisitthar säteBolaget

3§

samordna verksamhetochledaverksamhet ärñr bolagets attFöremålet
utvecklande arbete förochmeningsfulltför uppnåbedrivs attsom

därmed förenligochfinnsbehovenarbetshandikappade där annan
verksamhet.

§ 4

XOO 000 000Xhundramiljonerminstaktiekapital skall utgöraBolagets
000 000 kronor.00Yhundramiljoner Yoch högst

5§

100 kronor.lyda på etthundraAktie skall

6§

forvärvasöverlåtelseteckning elleri får inteAktie bolaget avgenom

rättssubjekt,utländsktochmedborgareutländsk annat
utlänningsförbehåll iinte haraktiebolag,svenskt som

bolagsordningen,
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svenskt handelsbolag, någon bolagsmännen ärom av
kontrollsubjekt,

stiftelse,svensk
svensk ekonomisk förening kontrollsubjekt.ärsom

utlänningsförbehållUttrycken och kontrollsubjekt i första stycket har den
3innebörd, i och 4 §§ 1982617lagen utländska förvärvsom anges om

företagsvenska företagsförvårvslagen 5 § promulgationsla-samtm.m.av
1982619 till nämnda lag.gen

§7

verkställandeStyrelsen direktör.utser

8§

styrelse skallBolagets förutom arbetstagarledamöter enligt lagentre
19871245 styrelserepresentation för de privatanställda bestå nioom av

ochledamöter suppleantertre regeringen. Styrelsensutsessom av
blandordförande dem i särskildregeringen ordning.utses av

9§

sammanträderStyrelsen på kallelse ordföranden. Styrelsen beslutförärav
halvaän antalet ledamöternär närvarande eller företräddaärmer av

suppleanter.

10§

ordinarie bolagsstämma revisorer jämtePå årligen suppleanter förutses tre
intill slutet nästatiden ordinarie bolagsstämma.av

§12

räkenskapsår skallBolagets kalenderår.vara
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§13

meddelanden styrelseledamöter-andra tillliksomKallelse till bolagsstämma
tillkallelse kallelseskall skeoch suppleantema post,genom perna

veckor företidigast fyra och stämman.bolagsstämma senast tre

§14

veckortill tvåefter anmälan styrelsenharRiksdagsledamöter rätt senastatt,
frågor.i anslutning ställaoch tillvid bolagsstämma dennai förväg, närvara

ochför bolagsstämma skall tidigast fyratid ochUnderrättelse senastortom
till riksdagens kammarkansli.sändasförveckor stämmantre

§15

förhand-därtillden styrelsenordförande ellerStyrelsens öppnarutsett
valts.ordförandelingarna till dess

§ 16

följandeskall ärenden förekomma.Vid ordinarie bolagsstämma

ordförande.Val av
röstlängd.godkännandeUpprättande och av

justeringsmän.tvåVal ellerav en
behörigenblivithuruvida sammankallad.Fråga stämma

årsredovisningen revisionsberättelsenochFramläggande samtav
koncemrevisionsberättelsen.koncemredovisningen och

9 Beslut om
resultaträkningen, balansräkningena fastställelse samtav

och koncembalansräkningenkoncemresultaträkningen
dendispositioner beträffande bolagets vinst enligtb eller förlust

balansräkningenfastställda
ansvarsfrihet styrelsen och verkställandec ät direktören.

arvoden styrelsen och revisorerna.Fastställande av
styrelseledamöter jämte valAnmälan val suppleanter samt avavom

revisorssuppleanter.revisorer och
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Annat ärende ankommer på stämman enligt aktiebolagslagensom
19751385 eller bolagsordningen.

§ 17

Vid väsentlig förändring verksamhetenen skall beslut häromav inhämtas
bolagstämma.av

Sådan väsentlig förändring kan Lex. utanför Samhallgruppenattvara
aktier iavyttra dotterbolag föremål för verksamhetenvars är att genomproduktion tjänsteroch bedriva meningsfulltav varor och utvecklande

arbete arbetshandikappade och därmed jämförlig åtgärd.annan

§ 18

Vid bolagets upplösning skall, sedan bolagets skulder betalats, bolagets
tillgångar tillfalla staten.

§19

Denna bolagsordning får inte ändras medgivandeutan regeringen.av
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till5 Förslag

Bolagsordning

1§

Samhall Aktiebolag.xxfirma ärBolagets

§2

i X-län.i Y kommunsitthar säteBolaget

3§

lämplig produktionverksamhet ärför bolagets attFöremålet avgenom
utvecklande förarbeteochmeningsfulltbedrivaoch tjänstervaror

därmed förenligochfinnsdär behovenarbetshandikappade annan
verksamhet.

§ 4

000l 000enmiljon och högstminstaktiekapital skall utgöraBolagets
000 000XOO kronor.Xmiljoner

5§

100etthundra kronor.lyda påAktie skall

6§

förvärvasteckning eller överlåtelsei får inteAktie bolaget avgenom

rättssubjekt.och utländsktmedborgareutländsk annat
utlänningsförbehåll iinte har2. svenskt aktiebolag, som

bolagsordningen,
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svenskt handelsbolag, någon bolagsmärmen kontrollsubjekt,ärom av
stiftelse,svensk

svensk ekonomisk förening kontrollsubjekt.ärsom

utlänningsförbehällUttrycken och kontrollsubjekt i första stycket har den
innebörd, 3i och 4 1982617§§ lagen utländska förvärvsom anges om

svenska företag företagsförvärvslagen 5 § promulgationsla-av m.m. samt
1982619 till nämnda lag.gen

§7

Styrelsen verkställande direktör.utser

§8

styrelse skall förutomBolagets två arbetstagarledamöter enligt lagentre
19871245 styrelserepresentation privatanställdaför de bestå sjuom av

ochledamöter suppleanter.tre Regeringen efter nomineringutser av
i X-länlandstinget ordförande ledamöteroch två jämte suppleant.en

Övriga fyra ledamöter jämte två suppleanter aktieägaren i Samhallutses av
Aktiebolag.XX

9§

sammanträderStyrelsen på kallelse ordföranden. Styrelsen beslutförärav
halvaän antalet ledamöternär närvarande ellerår företräddamer av

suppleanter.

10§

bolagsstämmaordinariePå revisorerårligen jämte suppleanter förutses tre
slutettiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.av

dotterbolagiTill revisor bör, ske, minstdet kan moderbo-utsesom en av
revisorer.lagets



199167SOU44

§11

kalenderår.räkenskapsår skallBolagets vara

§12

styrelseledamöter-liksom andra meddelanden tilltill bolagsstämmaKallelse
veckorkallelseskall skesuppleantemaoch trepost senastgenom perna

före stämman.

§13

förhand-därtillden styrelsenordförande eller öppnarStyrelsens utsett
ordförande valts.till desslingama

§14

skall följande ärenden förekomma.ordinarie bolagsstämmaVid
ordförande.Val av

röstlängd.godkännandeUpprättande och av
justeringsmän.eller tvåVal enav

behörigenblivithuruvida sammankallad.stämmanFråga
årsredovisningen och revisionsberättelsen.Framläggande av

Beslut om
resultaträkningen och balansräkningenfastställelsea av

denbolagets vinst enligtbeträffandedispositioner ellerb förlust
balansräkningenfastställda

och verkställandeansvarsfrihet styrelsenåtc direktören.
arvoden styrelsen och revisorerna.Fastställande av

valstyrelseledamöter jämtevalAnmälan suppleanter samt avavom
revisorssuppleanter.revisorer och

ärende ankommer på stämman aktiebolagslagenAnnat enligtsom
19751385 bolagsordningen.eller
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§15

Vid bolagets skall, sedanupplösning bolagets skulder betalats, bolagets
tillgångar tillfalla moderbolaget.

§16

Denna bolagsordning får inte ändras medgivandeutan koncemstyrelsenav
i Samhall AB.
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1 Uppdragets bakgrund och genomförande

1 1 Uppdraget
.

Samhallgruppen tidigare Samhällsföretag är stiftelseorganisationen- som-
skall meningsfullt och utvecklande arbete åt handikappade.ge Detta skall
ske produktion och tjänster. Lokaliseringgenom och dimensione-av varor
ring arbetsplatserna sker i samråd med arbetsmarknadsverket.av Arbets-
förmedlingen disponerar de riksdag och regering fastställda arbetstill-av
fällena hos företagsgruppen och anvisar de arbetshandikappade iärsom
behov arbete inom Fr.o.m. budgetåret 199091av kan Samhallgruppen.

kommersiellpå basis även erbjuda försäkringskassan företag och
förvaltningar ochexpert- yrkesinriktad rehabilitering inkl. platser för

arbetsträning. Verksamheten skall effektivtbedrivas och med iakttagande

affärsmässiga principer.av

bildadesSamhall den 1 januari 1980. Mot bakgrund drygt tio ärattav
sedan dessförflutit och med hänsyn till det fömyelsearbete försom

pågår inomnärvarande den statliga sektorn i syfte stabilisera ekonominatt
tillväxtenoch begränsa i de offentliga utgifterna beslutade regeringen den
199022 november tillkallaatt särskild utredare för översynen en av

Direktiven 199073Samhall. återges i bilaga
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Översynen beskriva ursprungligainnebär undersöka och hur deatt

arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska målsättningarna försociala,

19777830fast ilades hittills har kunnatföretagsgruppen prop.som

bedöma dessa utifrån samhällsekono-uppfyllas och förenas ävensamt ett

miskt perspektiv.

olikabakgrund, tilldels denna dels med hänsynDet gäller också att mot

de krav framledes kommaomvårldsfaktorers påverkan på kan attsom

skälverksamhet, bedömning finnsSamhalls göra detställas på atten om

eller precisera Samhalls och roll iförändra måli avseendennågra

samhället.

förändringbehovetockså överväga eventuellI uppdraget ingår att av en

företagsgruppen, liksomorganisationsformen för denäven nuvaran-omav
Samhallrollfördelningen mellan arbetsmarknadsveiket ochochde ansvars-

Samhall heltstatliga bidraget idet dag tillbör ändras gåratt somgenom

AMS budget för för köpskall till lönebidrageller delvis övergå av

från Samhall.arbetsplatserrehabiliteringsresurser

1.2 bedrivandeArbetets

behov för-problem, faktiskafördjupad kunskapFör cchatt omen
haftsekretariatet överläggningar delshållanden har jag och företrädaremet

för Samhall styrelse, AMSoch Samhalls och arbetsnarknadsverket,

intresseorganisationerLandstingsförbundet, med olikadels berörts avsom
uppdraget Landsorganisationen isåsom Sverige, Tjänstemämens Centralor-

ganisation, Samhalls koncern-MB, Handikappförbundens centralkommitté,

De Handikappades Riksförbund och Synskadades Riksfobund.
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För få övergripandedel arbetsmarknadspolitiskaatt och andraav
bestämmelser kommainom EG kan Samhallpåverka vidattsom en
närmare till EGsvensk anknytning har utredningen gjort studiebesök i

Bryssel och med företrädaresammanträffat för såväl EG-kommissionen

den EG-delegationen.svenska Jag har också haft överläggningarsom med

företrädare för nederländska ochde engelska motsvarigheterna till Samhall

liksom för det arbetsmarknadsdepartementet.engelska

1.3 Sammanhang med andra utredningar

Samtidigt utredningsarbetet pågått har Samhall slutfört sin översyns-som

Samhall 2000. Samhallsårrapport styrelse ihar april 1991mot

överlämnat till utredningen. Eftersom jag enligt direktivenrapporten skall

beakta vad framkommit i denna i de delar berör mittrapportsom som
uppdrag och den i flera avseenden haft betydelse för minaatt överväganden

har sammanfattningen fogatsdenna bilaga 2 till betänkandet.av som
Samhall har i skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet den 23 augusti

1990 skålen for företagsgruppenett skall ombildas till aktiebolagattsom av

oförmånligarebeskattningsreglema förangett stiftelseratt är än för
Direktivenaktiebolag. därför jag vid behov skall samråda medattanger

stiftelse- och föreningsskattekommittén Fi 198803 för närvarandesom
utreder frågan beskattning stiftelser.om av

Likaså har 1989 års Handikapputredning S 198803 haft i uppdrag att
bl.a. behandla sysselsättningsfrågor ñr funktionshindrade.

Handikapputredningen har i maj 1991 sitt fjärde delbetänkandeavgett

SOU 199146 Handikapp Välfärd Rättvisa. De delar Handikapputred-av
ningens förslag även berör mitt uppdrag har jag redovisat i kapitlensom
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företrädaremed föröverläggningarhaftocksåsekretariatet har3 och 4.

sekretariat.Handikapputredningens
formerolika förutredssamhällsstöd ibehovstördaPsykiskt avpersoners

psykiskttill störda Svårdochstödservice,utredningennärvarande omav
har hittillsutredning avgettDennapsykiatriutredningen.s.k.198801, den

innehåller exempel påväg199147 PåSOUdelbetänkande somett
störda. sekretariatet harpsykisktförverksamheterinomförändringsarbeten

i skyddade formersysselsättningbehovpsykiskt stördasi fråga avom
kapitlennärmare ibehandlarjagvilketpsykiatriutredningen,medsamrått

4.2 och

uppläggningBetänkandets1.4

jag genomgång2 görkapitelIföljande sätt.upplagt påBetänkandet år en

funnits medföretagsgruppenårde elvaunderverksamhetSamhallsav
ekonomiskaarbetsmarknadspolitiska ochde sociala,från hurutgångspunkt

uppfyllas.kunnatharbildandevidfastladesmålen gruppenssom
olikaanalysochredogörelse över3 innehållerKapitel avenen

möjligheterSamhalls atthotaellerökakanomvärldsfaktorer som
arbetenutvecklandeochmeningsfullaverksamhetsidén skapagenomföra att

pågåendedenjag ocksåkapitel berörarbetshandikappade. Iför samma
kommerhur dennaochsamhället attsvenskaistrukturomvandlingen det

redogörel-ocksåhärlämnararbetsmarknad. Jaghandikappadespåverka en

studieresa.utredningensöverse
ochfråganliksomframtidenioch rollmålSamhalls ansvars-om

kapitel Därjag ibehandlarSamhallochAMSmellanrollfördelningen

organisa-bådamellan desamarbetetill bättreockså på vägarvisar jag ett



199167SOU 51

tionema och hur nödvändig omstrukturering Samhalls nuvarandeen av
produktionsinriktning förär Samhall skall kunna fullgöra sinatt uppgift.

Mina ställningstaganden i fråga Samhallgruppens framtida associa-om
redovisartionsform jag i kapitel Slutligen behandlar jag i kapitel 6

formerna för övergång till aktiebolag och lämnar förslag tillen en ny
bidragskonstruktion redogör för EG-aspekten på detsamt statligam.m.
bidraget till Samhall med utgångspunkt från EGs konkurrensregler.
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2 underSamhall 10 år

Min bedömning sammanfattningi

Genomgången Samhalls verksamhet under de drygt elva årav
foretagsgruppen visarfunnits de sociala, arbetsmarknadspolitiskaatt

och ekonomiska målsättningarna i kunnat uppfyllas.stort sett

Antalet arbetshandikappadeanställda i dag 30 400är mot runtca
20 000 1980.år har inteDäremot andelen anställda från de s.k.

prioriterade dvs. psykiskt sjuka, psykiskt utvecklingsstördagrupperna,
tillräckligoch med andra funktionshinder ökat ipersoner grava

omfattning.

Antalet till denövergångar reguljära arbetsmarknaden har också

haft positiv utveckling och har under iår genomsnitt legaten senare
Åren300på l 1988år. 1989 nåddes den hittills högstapersoner per -

nivån då 600knappt 1 lämnade Samhall för arbete.annatpersoner

Den regionala utjämningen det skyddade arbetet landetöver harav

också kunnat genomföras. juni 1991I fanns 590det Samhallarbets-ca
inkl.platser inbyggd verksamhet och 243entreprenader i kommuner

jämföra 375med arbetsplatser i 210 kommuner 1980.att år
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satsningeninnebär påindustriproduktiontraditionellFörutom
arbetshandikap-förvalmöjlighetematjänsteområdena attochservice-

ökat.hararbeteolikamellanpade typer av
Samhall ochpå desspositivuppenbarligen synfinnsDet en
enskildaoch företag.näringslivsorganisationerfrånverksamhet

prissättning har inteotillbörligochkonkurrensosundKritiken om
efter Samhallsårenförstadeunderplatsframträdande somsamma

bildande.
har förbättratsfastigheterSamhallsförkostnadernaexkl.Resultatet

1980lönekostnader år tillarbetshandikappades142,9 % defrån av
ökade kostnader församhällets198990. Oaktatbudgetåret111,9

arbetstillfálleersättningenstatligadenSamhall harutbyggnaden perav
000 1980155 kr. årfrånnedbringaskunnatpenningvärde1990i års

arbetstillfálleförbättring1990, real120 000 kr. år omtill peren

23 %.

bakom Samhallmålsättningarnaövergripandedebedöma urFör att
allsidignödvändigt meddetperspektiv ärsamhällsekonomiskt enett

samhällsekonomin.aspektersamtligatillhänsynbelysning tar avsom
sådan analys.emellertid intemedgermitt uppdragförTidsramen en

utvecklingpersonligförena1980-talet lyckatsunderSamhall har

möjligaskilda målen ärvisat de attdärmedaffärer och ävenoch att

förena.
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2.1 Samhalls tillkomst

Stiftelsen Samhällsföretag Samhallgruppen bildades den lnumera- -
1980 förjanuari utjämna tillgången på skyddat arbete efteratt behoven

förlandet och olika handikappgrupperöver och meningsfulla ochatt ge
utvecklande arbeten produktion tjänsterochgenom samt attav varor

kostnaderna förbegränsa verksamheten koncemmässig samord-genom en
i övrigtning och ökad affärsmässighet i verksamheten.en

ambitionsnivåEn hög skulle eftersträvas förockså allt fleratt gravtge
handikappade möjlighet till avlönat arbete och därmed försörjning.egen

konstaterades ocksåDet många möjlighethar påatt längre sikt arbeteatt ta

reguljära arbetsmarknadenpå den andra harmedan så nedsatt arbetsförmå-

de knappast på längre ifrågasikt kan kommaatt för sådant arbete.ensga

arbetetskyddade skulleDet utformasdärför och bedrivas så detatt

siktåtminstone på lång förstärker de anställdas möjligheter kunnaatt ta

till arbete påöver den reguljära arbetsmarknaden.steget

ökad effektivitetKraven på framför alltskulle uppnås bättregenom en
friaresamordning och affärsmässiga verksamhetsformersamt vadänmer

varit möjligt.tidigare Vidare arbetsplatsernaskulle ñr skyddat arbetesom

tillgång i vårt näringslivlands samlade jfr ävenenses som prop.
16,19777830, AU rskr. 74.

SamhallbestårIdag 24stiftelse och regionalacentral stiftelser,av en en
De regionalalän.i varje stiftelserna driver bl.a. verkstäder,egna
och arbetsplatserentreprenader i inbyggd verksamhet.s.k. Inom företags-

ocksåfinns mindre svenska och utländskaett antal aktiebolag.gruppen

isamlats sidoordnadharDessa aktiebolagsrättslig koncern med Samhallen
imoderbolag.Trading som
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Samhall.Den centrala stiftelsen tillkom riksdagsbeslutetgenom om

1979Regeringen beslutade i februari dess inrättande fastställdeochom

samtidigt stadgar för stiftelsen. regionala regleras iDen verksamheten

197948 förl97947 förordningen stiftelserlagen och regionalaom

skyddat arbete.

främst inom följande målområdenFöretagsgruppens resultat mäts tre

i avseddhandikappade får meningsfullt och utvecklande arbeteatt ett

omfattning,

2. arbetshandikappades förutsättningar hosde få arbeteatt att annan

förbättras,arbetsgivare

ekonomiskstatlig ersättning begränsasbehovet godatt av genom en

resultatutveckling.

delvisdärför flera övergripandeSamhalls verksamhet har mål, som

Mittiförstärker varandra, delvis kan komma konflikt varandra.med

sociala,direktiven beskriva huruppdrag enligt år de ursprungligaatt

arbetsmarknadspolitiska ekonomiska kunnatoch målsättningarna harhittills

i minfrånuppfyllas för företagsgruppen. Jag utgår indelningdenna

gåttSamhalls verksamhet under deredogörelse över drygt elva år som

bildandet.sedan

2.2 sociala och arbetsmarknadspolitiskaDe målen

2.2.1 Arbetets betydelse
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Arbetet är grundläggande betydelse förav såväl den enskilde forsom
samhället helhet. Ett samhälle med högsom sysselsättning skapar bestående
produktiva värden kan bidra till människorssom välfärd. Arbetet har
emellertid också avgörande betydelse för hälsan,en den sociala gemenska-

och tryggheten.pen

Arbetet är viktigt för livskvaliteten oavsett är handikappad ellerom man
ej. Arbetskamraterna och arbetsgruppen fyller viktig funktion ochen ger
stöd och trygghet.

Verksamheten vid Samhall skall därför arbetsmarknadspoli-ettses som
tiskt instrument för värna arbetshandikappadesatt tillom rätt arbete och ge
de anställda möjlighet utvecklas i arbetetatt och förbättra sin arbetsförmå-

Den anställde skall ocksåga. på sikt kunna gå över till arbete på denett
öppna arbetsmarknaden. Många gånger kan det dock för handikappa-gravt
de innebära hög grad rehabiliteringen kunna klaraav att arbete inomett
Samhall.

Däremot skall skyddat arbete inte komma ifråga för ärpersoner som
arbetslösa i huvudsak renodlade arbetsmarknadsskälav ifr 1977-prop.
7830 79.s.

Ett mått på hur väl Samhall uppfyllt målet bereda arbetshandikappadeatt
arbete är utvecklingen antalet anställda arbetshandikappadeav inom
företagsgruppen under den gånga tioårsperioden.

Av tabellen nedan framgår antalet arbetshandikappadeatt vid startensom
år 1980 uppgick till 20 900 vid utgången budgetåret 198990 uppgickav
till 30 434 ökning i runda talpersoner, 9med 500.en Under tidsamma
har brutto-rekryteringen till Samhall varit 40 000ca personer.
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SamhalltillRekryteringen2.2.2

dearbetsmarknadsverketSamhall disponerasvidPlatserna som en avav
arbetshandikappade. Föreföråtgärdernaarbetsmarknadspolitiskasärskilda

haåtgärder prövatssådanaandraSamhall skallvidanställning aven
arbetsförmedlingarna.arbetsmarknadsverket

nått målgrup-har rättinsatserSamhallssiginställer ärfrågaEn omsom
avgränsning den kretsdensammanhang äri dettabetydelseAv avper.

socialaellerintellektuellafysiska,psykiska,på grundarbetssökande avsom
de förförutsättningari sinabegränsningar attatthar sådanahandikapp

stödåtgärder.andraekonomiska ochsärskildasighävda måstekunna ges
handikappaderekryteringengälldeambitionsnivån vadhöga gravtDen av

handikapporganisationer-AMSmed ochefter samrådSamhall,föranledde
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i början på 1980-talet definieraatt begreppet handikappna, enligtgravare
följande

Med handikappadegravt de arbetssökande arbetsförmedlingenavses som
anvisar därför de frånutestängts arbetslivetatt på grund enderaav
särskilt fysisktsvårt handikapp, måttlig utvecklingsstörning, svårt
psykiskt handikapp, socialmedicinskt handikapp med miss-grava
bruksproblem eller kombinationer ovanstående handikapp. Samhallav
skriftserie april 1983nr

Nedanstående tabell redovisar antalet arbetshandikappade fördelat per
handikappgrupp baserat på det underlag arbetsförmedlingarna lämnatsom
till Samhall vid anställningstillfállet.

Ilandlkappmrdelnlng December 1979 Juni 1990rap
ÖkningAnt Antans anstArbJnmdIkIlPP Kod dee juni1979 199079 1990

Hjärta kärl- och
lungsjukdom 887 10%1 973 -.
Hörselskada 274 96%2 538
Synskadn 36%3 280 381
Rörelsehinder 62%5 1654 8 385
Övr somatlska
arbetshindcr 663 82%5 2 8374
Psykiska arbets
handikapp 6 3 647 48% 5 404
Förståndshandikapp 7 2 869 57% 4 518
Socialmed arlxhandikapp 96%4968 2 4 899

redovisat arbhundikupp 6192 499- -
Summa 46%20 900 30 434

anställda vid industriellaAvser beredskapsarbeten och kontorsarbets-
centralen Industriella beredskapsarbetena avsedda jör arbetslösavarhandikappkodningjörekamoch någon därför De anställdainte. vid
kontarsarbetscentralerna arkivarbetetdåvarandeingick detl avsett
för såväl arbetshandlkappade arbetskraft °äldresom

SamhallRapportenKälla 2000, 41, Tullinge,år 1991.mot s
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46 %.1980 tillanställda sedan år uppgårökningen antaletDen totala av
hinder,rörelsehinder, övriga somatiskahörselskador,medFör personer

socialmedicinskaförståndshandikapp ocharbetshandikapp,psykiska

ochmedan kärl-högre hjärt-,handikapp andelen däremotär gruppen

uppvisar lägre ökning.synskadadelungsjukdom samt en

gradenintehandikappgrupperna redovisar dockFördelningen på de åtta

arbets-Arbetsförmedlingensfunktionsnedsättning. registrering avav
arbets-finns samband denbeskriver endast det mellanhandikapp ettatt

påarbetefunktionshinder och svårigheterna eller behållasökandes att ett

ledningDet går därför intearbetsmarknaden. medreguljäraden av

rekryteringenhandikappsammansättningen utläsaförändringen i att om

för med handikapp.förskjutits till förmån gravarepersoner

handikappadeRekryteringen2.2.3 gravtav

prioriteradeDe grupperna

vid flertal tillfällen uttalatRiksdagen har rekryteringen gravtett att av

särskilttill Samhall skallhandikappade ett utrymme.ges

1987 inombeslutade ökadRiksdagen år sysselsättningsvolymom en

tillgodose behovetSamhallgruppen för arbetstillfällen föratt grupperav

ochhandikapp, psykiskt utvecklingsstörda, sjukamed svåra psykisktt.ex.

funktionsnedsättningar särskiltpåmed svåra där ärbehovenorterpersoner

198687100, bil. 12, 11,ifr AU rskr. 139.stora prop.

skallAMS har därföroch Samhall dessa arbetstimmarenats attom

för rekrytering från de s.k. prioriteradeanvändas En gemensamgrupperna.

målsättning AMS och Samhall har framför till varitden 19911 juli att
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minst 50 % nyrekryteringen, dvs. såväl ersättnings-av utöknings-som
rekrytering, skall bestå sökanden från dennaav grupp.

Riksdagen har behandlingenvid 1991 års budgetpropositionav beslutat
den statligaatt bidraget Samhall erhåller för verksamheten skall ökas för

störreatt för rekrytering frånge utrymme de prioriterade jfrgrupperna
l99091100, 12, 12,bil. AU rskr.prop. 165.

De åren har det skett ökningsenaste andelen nyrekryteradeen frånav
de prioriterade föreliggerDet dock variationergrupperna. stora mellan
länen. Inte heller målsättningen andelen 50 % nyrekryteringama frånav-
de prioriterade har uppnåtts fullt AMSgrupperna och Samhallut. har-
därför precisa definitionerenats att prioriteradeom mer skallav grupper
tillämpas fr.o.m. 199192budgetåret i syfte stärka dessaatt gruppers
ställning. Som följd härav har AMS och Samhall ocksåen enats attom
målet för budgetåret 199192 skall 40 % dematt nyanställsvara av som
skall rekryteras från prioriterade grupper.

Andelen nyrekryterade från de prioriterade i förhållande tillgrupperna
samtliga nyrekryterade har sedan år 1987 utvecklats på följande sätt

A13 z Spridning mellan länen

198788 29 18 51-
198889 31 10 57-
198990 43 21 69-

Källa Samhalls årliga resultatrapporter, Personal

Redovisningen handikappfördelningen inteav graden funktions-anger av
nedsättning och inte heller inriktning och behov stödinsatser. Registre-av
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mellan den enskildessambandetendastbeskriverarbetshandikappringen av
fåsikt arbete denpåkortpåsvårigheterna attochfunktionsnedsättning

arbetsmarknaden.reguljära
andelsförändringama istödmedenbartinte avsåledes attgårDet

tagithar flerSamhall emotavgörahandikappsammansättningen om
Antalsmässigt har väsentligttidigare.änhandikappmed gravarepersoner

anställda tillhörandelenocharbetefåttdock somhandikappadefler gravt
1980.åränhögreärdessa grupper

prioriterade gruppernadeföranpassadeinteArbetsuppgifterna är

till sökandeolika skälfleraframförts atthar detutredningsarbetetUnder

Samhall.iåterfinnsinteprioriteradede gruppernaur
anledningen översynenmed1991majihar avLandstingsförbundet av

syfteiomsorgshuvudmän att38till landetsenkätSamhall sänt ut en
arbete.till skyddatmöjligheterutvecklingsstördaspsykisktundersöka de

enligtsärskildaförföremåldem äromfattar omsorgerEnkäten somsom
utvecklingsstörda harpsykisktsärskilda1985568lagen omomsorgerom

utredningen.tillställtsharSvaren29 huvudmän.besvarats av
försekretariatetmedöverläggningarhaftocksåUtredningen har

198901, denSstördapsykiskttillvårdservice, stöd ochutredningen om
handikappgruppsdennabelysningförpsykiatriutredningen,s.k. aven

arbete.skyddatbehov av
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Psykiskt utvecklingsstörda

Nettoökningen antalet arbetstagare vid Samhall frånav psykisktgruppen
utvecklingsstörda har varit liten det året. Flera landstingsenaste attuppger
behovet varierar mellan ytterligare 50 100 platser för utvecklingsstörda-

medanår, andra minskat behov.ettper ser

Orsakerna till nyrekryteringenatt brister flera, dett.ex.uppges attvara
saknas plats, det råderatt anställningsstropp. Några omsorgshuvudmän

genomströmningenatt vid Samhall föranser är dålig. Norrbottens läns
landsting har skyddad verksamhet där 170egen arbetar. Deca personer
skulle i princip kunnat arbeta vid Samhall.

En anledning till den bristande rekryteringen psykiskt utveck-av
lingsstörda till Samhall, många omsorgshuvudmänsom är deanges av att
utvecklingsstörda inte kan beredas plats på grund de inte klarar deattav
höga produktionskraven. Många beklagar också de socialaatt målen för
verksamheten har fått alltför undanskymd plats. Inteen heller arbetsupp-
giftemas karaktär de utvecklingsstörda,anses eftersompassa enklare
arbetsuppgifter försvinner och medersätts avancerad teknik.mer

Bristande kunskap hos verkstadsledningen handikapp och utveck-om
lingsstörning svårighet liksom otillräckliganges som stor introduktionen

inskolning,och vid bytet.ex. arbetsuppgifter.av
utvecklingsstördaDe fungeraockså bättre i arbetslag utanföruppges ett

verkstadsmiljön. Olika typer serviceuppgifter med arbetsledareav en egen
sig brahar visat för utvecklingsstörda.passa
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sjukaPsykiskt

framförsdetkonstaterakunnatsitt arbetei attPsykiatriutredningen har

funktionshindradepsykiskterbjudainte kanoftaSamhallkritik mot att
framförtsutredningen har också attTillutsträckning.tillräckligiarbete

tillanpassadearbetsuppgifter ärerbjudainte kanoftaalltförSamhall som

funktionshindrade.psykisktde
påpekatshar attpsykiatrin detmedkontakter t.ex.utredningensI m.m.

detillsärskiltverksamheter avpassatsinbyggdabrist pådet är som
påbristdet ärpekats påhar detVidarefunktionshindren. attpsykiska

kanarbetsuppgifterintellektuellaadministrativa eller passasådana sommer

funktionshindrade.till dessa

minstarbetakunna klararegelnframförts attockså attharDet att om
sjukapsykisktbereda vissahinder förinnebärdag atttimmarfyra ettper

oftadesjukdomarna bl.a.psykiska ärför de att gerUtmärkandearbete.
periodviskanVissa psykiskt sjukatiden.varierar överfunktionshinder som

timmararbete till åttamedgerfunktionsförmåga perhögha uppsomen
ingen.arbetsförmågan liten ellerperioder ärandraunderdag, men

199071Direnlighetmed sina direktiviskallPsykiatriutredningen

arbets-medarbetsrehabilitering och kontakterbl.a.behandla frågor om
frågori detta sammanhangplanerarUtredningenmarlmaden. att ta upp

istörda dennapsykiskt del.tillinsatserrörande Samhalls

medhaftjagvid deframförts överläggningarharLiknande synpunkter

Riksför-såvälcentralkommittéHandikappförbundensföreträdare för av
FUBungdomarbarn, ochutvecklingsstördaför sombundet vuxna

mental hälsa RSMH.ochsocialRiksförbundet för
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Hinder och fåsvårigheter och kunna behållaatt anställning i Samhallen
i fleraär avseenden således för de båda handikappgruppema.gemensamma

Ökat behov samverkanav

Personer från de prioriterade finns många gånger inte registrera-grupperna
de hos arbetsförmedlingarna. Landstingsförbundets enkät visar rutinernaatt
på detta område varierar. Endast tredjedel dem lämnaten av som svar
anmäler psykiskt utvecklingsstörda till arbetsförmedlingen. Skälen flera,är
bl.a. anmälan inte medföratt någon plats i Samhall,en anmälan sker bara

dem för vilka det realistisktär fåav arbete, eftersomatt ett de duktiga
inte få något arbete känns det bortkastat och löjligt anmäla de mindreatt
duktiga.

I fältstudie Rekrytering prioriterade tillen Samhall i Y-,ur grupper
Z-, AC- och BD län SandströmSundströmHusberg 1991-03-15 kring

rekrytering prioriterade till Samhall konstateras betydandeur grupper ett
mörkertal. Det finns antal iett de prioriteradestort handikapp-personer

iär behov arbeteutredning,grupperna intesom är anmäldaav men som
såsom sökande på arbetsförmedlingen. Från samhällets sida har inte heller

någon aktiv uppsökande verksamhet bedrivits.

Storleken på det s.k. mörkertalet är svårt uppfattningatt en om,
eftersom de flesta kommuner och landsting saknar organiseraden
samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommunens

socialtjänst och handikapporganisationer för kunna uppskatta behovetatt av
arbetstillfällen för dessa handikappgrupper. Inom både kommuner och
landsting pågår decentralisering verksamheten. Detta har ien många fallav
medfört tidigare samverkansstruktureratt splittrats och ännu inteatt nya
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innehåller flera förslagenkätsvarLandstingsförbundetsbyggashunnit upp.
fåmöjligheter platsutvecklingsstördas att enpsykisktförbättringartill av

redogörelse övernärmaremed4kapiteli enåterkommerJagSamhall.i
möjligheter denåattbättreövrigtihurtillförslagmedochdessa

bättre samverkanbl.a.skapas enkunnaskall genomprioriterade grupperna
Samhall.ocharbetsförmedlingarnaomsorgsnämnderna,mellan

problemarbetshandikapp ettKodning2.2.4 av

arbetshandikappolika somtyperkodning avklassificeringDen av--
Dettaalltid korrekt.inteochentydiginteärgörarbetsförmedlingarna

eftersommålgrupprättnårinsatserSamhallsbedömningenförsvårar omav
heller behovetinteKodningen avosäkert. angerutgångsmaterialet är

enskilde.denförstödåtgärder
verkasigi kanKodningenfråga.känslighandikapp ärkodaAtt en

mobilisera demöjligheterna attfor egnaochsjälvkänslanförnedsättande
psykiskamedkodassjälvkänslan attförnedsättandeDet är merresurserna.

somatiskamedjämförelse rentihandikappsocialmedicinskaeller
ochpsykiskadeunderrapporteringdärförsker avoch dethandikapp en
ochryggbesvärharbådeOmsocialmedicinska personengrupperna.

fallflertaletiflerhandikapp somdettaalkoholproblem rapporteras
fåskallenskildeför denförutsättning attdockKodning ärryggbesvär. en

för arbets-åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskasärskildatill detillgång

handikappade.
problematikSamhall har sammansattvidarbeteerhållerMånga ensom

kanenkeltinte såförhållandenpersonligasociala ochmedicinska, somav
arbetshandikapp.indelningAMSisiffratillochöversättas avengrupperas
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Enligt arbetsmarknadsverket betecknas arbetshandikappadsom en
arbetssökande på grund fysiskt, psykiskt, förståndsmässigt ellersom av
socialmedicinskt arbetshandikapp har, eller förväntas få, svårigheter med

få behållaeller arbete på den reguljära arbetsmarknaden.att ett

Avgörande såledesär arbetshandikappet relaterat tillär överenstäm-att

mellan denmelsen sökandes möjligheter och den omgivande arbets-

marknadens struktur och efterfrågan arbetskraft.på Det betyder i teoretisk,

förmodligenoch även i praktisk mening sökande kan arbets-att en vara
handikappad i X-stad inte Y-By. En sökande kan arbetshandikap-men vara

februari intei i junipad månad.men

AMS tillämparkoderDe inte alltid de verkliga arbetshindren.motsvarar

Arbetsförmedlingens möjligheter medicinska bedömningargöra heltäratt

läkarutlåtanden.beroende Dessa kan svåra få tillgång till ochattav vara
innehålla beskrivningkan även skadaenbart eller sjukdom fören enav

har fler än funktionshinder. Det kan också förekommaettpersoner som att

inplacering i handikappgrupp medicinsktsker underlag i formutanen av
ellerläkarutlåtande psykologisk utredning. Detta sker emellertid efter

överenskommelse med den sökande.

arbetsförmedlarensUr handikappklassificeringenperspektiv sannoliktär

betydelseunderordnad jämfört möjligheten finnamed den lämpligasteattav

arbetsmarknadspolitiska åtgärden sökande. Avsiktenför med Samhall-en
dock denär skall tillgänglig för dem bästatt behöverresursen somvara

arbetshandikappade.dedvs.den, gravt



199167SOU68

övergångarAndelen2.2.5

reguljäratill denövergångar arbete påantalet1980-taletbörjan ettI varav
arbetsmarknaden antalet1,3 %Detta motsvarade300 avcapersoner.ca

5,4198889 närnåddes budgetåretnivånarbetshandikappade. Den högsta

Samhall för arbete.personer lämnade597% l annat

flera.ärsuccessivt förbättratsövergångarandelentillFörklaringama att

Sam-inomoperativt målområdeövergångar ärAndelen ettnumera
ytterligaremöjligheterna förökarövergångarandelhögreEnhallgruppen.

arbetsförmedlingarnavilket ävengörfå arbete,arbetshandikappade attatt

arbete.i dettamedverkaintressehar attett av
stadiumpå tidigtinformerasSamhallinomNyanställda ett omnumera

fördemförberedajustverksamhet ärSamhallsmedsyftena attatt ett av
enskildeinsatser denarbetsmarknaden. Förutom förreguljärapå denarbete

finns ävenandra arbetsgivareanställning hosför våga pröva enatt en
27utnyttjasåteranställningsgarantiåteranställningsgaranti. Dennaettårig av

framgångsrika.tiosju övergångarperspektiv så är96. Sett detta avur
1980-talet.uppsägning har underföljd ökattillAntalet avgångar av egen

orsakerolikaSjälvfallet är det mångasaknas.Uppföljning denna gruppav
påi dennaSannolikt ingår egetökning.dennabakom grupp sompersoner

reguljära arbetsmarknaden.denarbeteinitiativ tagit ett

utgårinre arbete med ettSamhalls övergångarstimuleraFör att
enskildamed 35 000inskolningsbidrag denkr. tillstimulansbidrag --

reguljäralämnar Samhall för denför varje gångarbetsplatsen personen
försärskildafinns det attarbetskonsulenterarbetsmarknaden. Dessutom
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arbeta med frågor kring övergångar från både Samhallföretagens och från
länsarbetsnämndemas sida.

En del övergångama har skett med hjälp lönebidragav vilket bidragitav
till den positiva utvecklingen. En majoritet dem lämnat Samhall ärav som
emellertid så rehabiliterade de har brutitatt sittt.ex. missbrukgenom eller
fått bättre självkänsla, vederbörande kanen att arbete på den öppnata ett
arbetsmarknaden lönebidrag.utan

Nedanstående figur redovisar andelen övergångar 1980-taletunder

ÖVERGÅNGAR

aiazaøaaaaaaaøaswøaasmsnøaaaøaasüso
Källa Samhalls årsredovisningar

Samhall bedömer för del antalet övergångaratt bör liggaegen mellan 3 -
6 %. Självfallet varierar nivån på antalet övergångar med hänsyn till
efterfrågan på arbetskraft. Men framgått tidigare finns det alltidsom
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anställning på den öppnakunnatde tarehabiliterade attsåärsompersoner
efterfrågeläget.arbetsmarknaden oavsett

uppnåttsutjämning harRegional2.2.6

skyddattill arbetetillgångeni landetfördelningen var enojämnaDen av
organisation dåDenbildades.Samhalltill somanledningarna attav

regionala stiftelser,rörelsedrivande24stiftelse ochcentralbeslutades en-
arbetstillfällen harantaletutökadeDeti dag.i varje län består änen -

och ökadeverksamheteneffektiviseringåstadkommits genomavgenom en
arbetsplatserförläggaförutnyttjatshar attstatliga bidrag. Detta nya

arbetshandikappade.denärmare

inkl. inbyggdSamhallarbetsplatser5901991juni fanns detI ca
375jämföra med243 kommunerientreprenader attverksamhet och

dennaSamhall har1980.210 årarbetsplatser i kommuner genom

detutjämningregionalförväntningarna påutveckling avmotsvarat en

i landet.skyddade arbetet

arbetstillfällenfördelningenförändringarskettDet har också avav
arbetstimmarantaletförändringengenomsnittligamellan länen. Den av

varierari länenUtbyggnadstaktenl980-talet.41landet underäröver

101 Norrbotten.15 % Jämtland till %från

arbetstill-antaletiredovisar ökningenNedanstående tabell procent av

1980-01-011990-06-30 jämfört medarbetstimmarfällen avser volymen
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1980-01-01Procentuell förändring sedanLän

Stockholms 32.1
Uppsala 35,7
Södermanlands 90.1
Östergötlands 42,7
Jönköpings 40,9
Kronobergs 34,3
Kalmar 38,4
Gotlands 43,8
Blekinge 36,1
Kristianstads 60,0
Malmöhus 40,5
Hallands 40,6
GöteborgsochBohus 40,0
Älvsborgs 48,1
Skaraborgs 69,0
Värmlands 36,2
Örebro 57,5
Västmanlands 38,5
Kopparbergs 23,3
Gävleborgs 42.6
Västernorrlands 37.9
Jämtlands 14,6
Västerbottens 20,9
Norrbottens 101.4

Hela landet 41.2

andel denbehållit sinframgår 50 har% länentabellenAv att avca av
50 %det förmedanunder utbyggnadsperiodenverksamhetentotala ca av

därförutbyggnadstakten,förändringar attvadstörreskettlänen avser
områden.arbetstillfällen i dessavarit störrebehoven av

personalpolitiska målenDe2.3

Personalpolitikens inriktning2.3.1
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Målen för Samhalls personalpolitik vilar på idémässiga basdensom som

formulerades i förarbetena och l97778l39 återfinns i Samhallsprop.

Policydokument 1988.nr rev

Samhalls personalpolitik inriktatshar på utbildning arbetsväxling,och

den fysiska psykiska arbetsmiljön individuelltoch stöd- ochanpassadesamt

hjälpinsatser.

Förutsättningen för personalpolitikgod arbetsuppgifterär det finnsatten

de och tjänster produceras konkur-är efterfrågade iattgenom varor som

med företags utbud. Marknadsföring,andra produktionsplanering ochrens

materialstyrning fungerar i andra företag.som

De tidigare specialarbetsplatserna för vissa handikappgruppertyper av

har upphört. Numera arbetar med olika arbetshandikapptyperpersoner av
tillsammans på varje arbetsplats.

Samhall skickligare hanteraär personalutvecklande åränfrågoratt nu
1980. variationerNaturligtvis råder det inom förhållandenakoncernen och

vissapå enskilda arbetsplatser uppfyller inte ställda krav. emotsägerDetta

dock inte det positiva intrycket förbättrad personalpolitik.av en

2.3.2 Kompetensutvecklingen gäller alla

Kompetensutvecklingen inom Samhall riktar sig till anställda ochsamtliga

innebär genomsnitt 35i timmars utbildning, introduktionsut-exkl.ca

bildning, året. Den särskilda utbildningsverksamheten arbets-förom

handikappade introduktionsutbildning,innehåller baskurseryrkestekniska

Åroch yrkesteknisk fortbildning, basfárdighetsträning utbildning.och övrig

1980 utbildningenuppgick till timma i Motsvarandegenomsnitt,en

utbildningsinsatser för LO-medlemmar år 1987 genomsnittivar per
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anställd och Omräknat iår 2,3 timmardagar. innebär det 18 timmarca
årlig utbildning.

De yrkestekniska och denbaskursema yrkestekniska fortbildningen har

två grundläggande skallsyften. Den de anställda personlig ochge en
yrkesmässig därmedutbildning och också på sikt stärka möjligheterna till

arbete arbetsmarknaden.på den reguljäraett Utbildningen skall även dege
anställda erforderlig kompetens så Samhall klarar de affärsmässigaatt

åtagandena.

För den direktanställda personalen finns ledarutvecklingsprogram och

fackutbildningsverksamhet. Ledarutvecklingsprogrammen syftar till att

stärka förmågan ibli ledare verksamhet kräver starktatt ettvara en som
personligt för människor och samtidigt arbeta iattengagemang en
konkurrensutsatt verksamhet.

Fackutbildningsverksamheten vänder sig till företagets olika specialist-

funktioner företagshälsovård,såsom säljare, inköpare, ADB, lönehand-

läggare och ekonomer m.fl.

Det sker inom Samhallkoncemen löpande utbildnings-och braen
verksamhet i den kompetensutvecklingbasenär pågår. En mycketsom som

del denna arbetsplatsanknuten.är Detta ökar förutsättningarnastor tillav

lärande i arbete därigenom kanoch teori och praktik förenas. Samhallut-

bildningarna iofta samarbete med AMU, Komvux, studieför-arrangeras

bund fl., delen drivsden i regi.störrem. men egen
Ledarutvecklingsprogrammen ökade förutsättningar ledareattger vara

i Samhalls verksamhet och åstadkomma samspel mellan den arbets-ett

marknadspolitiska uppgiften och affärsverksamheten. Förmågan skapaatt

lärande organisation därförär avgörande framgångskriterium. Det äretten

positivt Samhall hanterar de totala kompetensutvecklingsfrågornaatt som
medel för genomföra sin uppgift.ett att
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Arbetsmiliöfrágorna2.3.3

Arbetsmiljön

harföretagshälsovården betydelseoch storhanteringArbetsmiljöfrågomas

hjälpinsatser. För fysisktochstöd-anpassadeindividuelltvad avser
utvecklingsstörda denär tekniskapsykisktförhandikappade och även

betydelsefull.arbetsuppgifter För deocharbetsplatseranpassningen av
kamratstödjandearbetshandikappade deärsocialmedicinsktpsykiskt och

särskilt viktiga.insatserna

Samhallarbetar medbehovenindividuellatillgodose deFör attatt
arbetsplatser,anpassningen stärkatekniskasuccessivt förbättra den av

områden och stimulera tillinom adekvataarbetsledamas kunskaper

företagshälsovård.utbyggdkamratstödjande insatser och ha välen
hitintillshar huvudsakligenanpassningenindividuella tekniskaFör den

Årligen 30 milj. kr. på detta områdetraditionell teknik använts. satsas ca
milj. for200 kr. maskinerinvesteringarSamhalls samlade nyaom caav

generell teknisk anpassning.föroch inventarier. Därtill kommer medel

inslag i den verksamhetKamratstödjande åtgärder är ett annat som

organiserad utbildningbedriver. förekommer för denSamhall Det även

finnsuppgifter. kamratstödjande insatserna särskildaBland detypen av

vissa handikappgrupper, för psykiskt utvecklingsstördaför t.ex.program

Alvik-modellen. Samhall ocksåoch missbrukare den s.k. har utvecklat

stödinsatser för arbetshandikappade invandrarbak-särskilda anställda med

grund.
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öretagshälsøvdrdenF

företagshälsovårdenFör finns riktlinjersärskilda innebär varjeattsom

företag skall ha företagsläkare, skyddsingenjör och beteendevetareen en en
000 anställda,1 företagssköterska 500 anställda samtper en per en

1 500töretagsgymnast anställda.per

företagshälsovårdSamhalls dimensionerade efterär dessa nyckeltal och

högre nivåligger på än övriga företag, i regel bemanningenär dubbelten

Samhallhög. är ävenså anslutet till företagshälsovårdscentraler.externa

arbetsformer2.3.4 Nya

service ochSatsningen på tjänster medfört valmöjligheternahar olikaatt av
ökat ocharbete intede arbetshandikappade längre enbart äratttyper av

till arbete ihänvisade industriell skall intemiljö. Detta enbarten ses som
för strukturellalösning affársproblem framför allt möjlighetutanen som en

arbetshandikappade brett utbud förfå tillgång tillför pröva ochatt ett att

arbetsuppgift förlämplig henne ellervälja den honom.är Detmestsom

möjligheterna handikappade.också svårtfler Arbetsupp-ökar anställaatt

Samhall kani självfallet kopiabli det totalagifterna aldrig utbudeten av
meningen.arbetsuppgifter i samhället. hellerDet inteärav

ökadeSamhalls inbyggdaentreprenader ochinom verksam-engagemang

till öka integrationenbidrar övrigt näringsliv.med Samhallheter att ges
läromöjligheter och det företaget fårsamarbetande inblickbättrenya en

arbetshandikappades förutsättningar villkor.kring och Samtidigt förenklar



19916776 SOU

till reguljärafrån Samhall arbete på denenskildeför dendet ettsteget

innebärSamhall tillämpat regelHittills hararbetsmarknaden. att enen som

minst femomfattaverksamhet måsteinbyggd personer.

affärsmässiga målen2.4 De

affärsmässiga strukturen2.4.1 Den

pågått1980-talet det inom regionalt företagharhelaUnder enresp.

ochaffärsidéer och indelning affärsområdenisystematisk översyn av
antaleti denna har varitinslag begränsaaffärssegment. Ett attprocess

regionalaföretag arbetarvarje regionalt Genom detbranscher attsom
detaffársutvecklingsinitiativendominerat förekommerperspektivet

ändamålsenligainte till påpotentialen detfortfarande tasatt mestvara

sättet.

företag lokala,varje regionalt denpå såvälEftersom nästan agerar

uppstårinternationella marknaden med likartadenationella produktersom

det överblicka demångfald gör svårtaffärsmässig centraltattsomen
ledning denSamhalls haraffärsmässiga förbättratsystematisktresurserna.

åsiktenligt densaknarafñrsmåssigheten, förfogandettotala men egen av

för utveck-behövs kunnaorganisationen. Detta tredjeinre detatt ta

för arbete.nationell koncernlingssteget arbetshandikappadeattmot geen

få väl fungerande arbetsplatser,ñrsta utvecklingsstegetDet enskildaattvar

väl fungerande företag. ökadregionaltdet andra Behovetatt enav

affirsstyming kvarstår därför.koncerngemensam
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2.4.2 näringslivetEn svenskadel detav

I början riktadesSamhalls verksamhet kritik för otillbörligSamhallmotav

konkurrens. därförSamhall utvecklade bl.a. priskalkyleringssystem förett

sina produkter. ladesGenom detta grunden för korrekt prissättning.en
År 1980 också överenskommelseträffades mellan Samhall ochen

näringslivsorganisationema upprätta kontakt ochatt ett gemensamtom -
samrådsorgan marknadsfrågor, det s.k.i Kontaktrådet Samhall näringsli--

Näringslivsorganisationerna Sveriges Industriförbund,vet. representeras av
Småföretagens Riksorganisation och Svenska Handelskammarförbundet.

Kontaktrådet till vilken företaginstansär kan sigvända med klagomålen

de sig för otillbörlig konkurrens, prisdumpning.utsatta t.ex.om anser vara
förutsättsDet rådetsrekommendationer rättelser respekteras ochatt om

efterlevs berörda parter.av

Förutom sin uppgift partsinrättad skiljenämnd behandlar rådetsom

även allmänna principiellaoch frågor kring konkurrens, prissättningmer

Under vidare informelltår har samarbete och information-ettm.m. senare

sutbyte etablerats näringsfrihetsombudsmannenmellan NO och Kontaktrå-

det.

Under perioden 1980 1990 har 71 ärenden avgiorts i Kontaktrådet.-
Huvuddelen dessa hänför sig till de inledande åren Samhallsav av
verksamhet. Av dessa i 50har rådet % den riktade kritikenansett motca
Samhall korrekt. Detta skall jämföras Samhall årligen görmot attvara ca
30 000 50 000 affärsavslut.-

Det finns uppenbarligen positiv på Samhall och dess verksamheten syn
från näringslivsorganisationer och enskilda företag. diskussionDen som
fanns i 1980-taletbörjan på osund konkurrens och otillbörlig prissätt-om
ning har inte heller framskjutna plats längre.samma
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målenekonomiska2.5 De

Finansieringsprinciper2.5.1

Samhallkoncemen lades fastmrñnansieringssystemetursprungliga somDet
situationen varit föremål förstatsfinansielladentill1979 med hänsynharår

förinom gällandebidragsbehovetminskasyftei ramenflera översyner att

mål.socialaocharbetsmarknadspolitiska

198485budgetåret ochfr.0.m.gällerñnansieringssystemNuvarande

merkostnadsersättningen utgår medstatliga ettkorthet deniinnebär att
lönebikostnader för de anställdainkl.procenttal lönesummanvisst av

resultatprocentoch ärprocenttal benämnsarbetshandikappade. Detta

förlönekostnadema arbets-meddivideratrörelseunderskottSamhalls

förkvantitativt mål företagsfastställdesSamtidigthandikappade. ett

198384l00, bil.jfrarbetstimmarsysselsättning uttryckt i prop.gruppens
19, 322.12, AU rskr.

Samhallkoncemenförresultatetekonomiskadetstatsmakterna mäter

med resultat-Styrningenförändringar resultatprocenten.främst avgenom
uppfattning tidenöverfastställda timmaroch antaletprocenten omger en

redovisar det statligaSamhallförbättra sitt resultat.Samhalls förmåga att

statlig merkost-resultatredovisningi sintill verksamhetenbidraget som en

nadsersättning.

lönebidragskostnaderinkl.statliga bidraget för lönekostnaderdetUtöver

till särskildabidrag denSamhall dessutomarbetshandikappade erhållerför

innevarande budgetår1980.inrättades är Fr.o.m.fastighetsfond som
skattekompensationförsärskilt kapitaltillskottSamhall dessutomerhåller ett

ochavsättning till lagerreservreglerna förföljd de ändradetill av
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resultatutjämningsfond fr.0.m. 19901 juli jfr 19909l100,den bil.prop.
12, 165.rskr.

2.5.2 Varför har resultatprocenten förbättrats

figurNedanstående redovisar utvecklingresultatprocentens
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kostnadernaexkl.Resultatet för Samhall förbättratsför fastigheterna har

142,9 % defrån arbetshandikappades lönekostnader lönebi-inkl.av

1980årdragskostnader till 198990.111,9 budgetåret% Samhall har

försäljning,ökadbl.a. personalutveckling, kostnadseffektivitet ochgenom

affärsmässighetökad kostnadernakunnat förreducera verksam-genom
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tillemellertid lettverksamhet harSamhallsUtbyggnaden attheten. av
statligaverksamheten ökat. Denför harkostnadertotalasamhällets

tillpenningvärde1980 i 1990uppgick år årsarbetstillfälleersättningen per
förbättring på000120 kr. Det betyder real1990 till000 och år155 kr. en

arbetstillfälle.23 % perca
snabbtrelativttill Samhallbidragsbehovetreduceradesförsta årenDe

däremotdenpositiv. De åren harresultatutvecklingenoch senastevar
fastställdaFörbättringarna deninomflera.till detta ärSkälenstagnerat.

rekryteringsinriktningentidigt ochgjordes motorganisationsstrukturen

till dentydligare. Andelen övergångarblivit alltharhandikappgravare
Samhall harhaft positiv utveckling.ocksåarbetsmarknaden harreguljära en

påinternationell konkurrenshårdnandemöttdessutomårende senaste en

legomarknaden.

000 helårs-10sysselsättningsvolymitillväxtensuccessivaDen ca-
Dennaresultatutvecklingen riktning.i positivpåverkathararbeten även-

expansion.affärsutveckling och affärsmässigmöjligvarittillväxt har genom
sinakapacitetsutnyttjandebättreSamhall fåtttimökningen harGenom ett av

sinafördeladirektanställda och samtidigtoch kunnatanläggningstillgångar

fåtttimmar. De regionala företagantal arbetadeflerkostnader påfasta som

detnärsysselsättning har haft dettadraghjälpvolymökningkraftig av aven
resultatförbättring.gäller

expansioneffektiviseringSamhall ochharorsakernaOavsett genom
väsentligti omfattningstatligt bidrag i alltbehovetreducerat enav som

resultatpro-uppställda målen. Jag emellertidde gång attmotsvarar anseren
tillförslagåterkommer i medstyrmått och kapitel 6tveksamtärcenten ett

bidragskonstruktion.bl.a. en ny
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2.5.3 Samhalls fastigheter

Standarden Samhallfastigheterpå de 1980övertog år mycketvar
varierande utbyggnadenoch regionala skildeden sig mellan länen.avsevärt

För skillnadernaundvika betydandede skulle regionalbeståatt att om resp.
stiftelse fick investeringsmedeldedisponera frigjordessom genom
avskrivningar fastighetskapitalet inrättades fastighetsfondcentralav en -
sedermera fickSamhall Fastigheter, ägaransvaret för företagsgruppenssom

hela fastighetsbestånd ocksåoch skulle för all förhyming.som svara
Samhall Fastigheter särskild enhet inom den centrala stiftelsenär ochen
verksamheten del iredovisas moderföretagets resultat- ochensom
balansräkningar. årsredovisningenI kostnademaär för fastigheterna

i och fastighetemasresultaträkningen bokförda värde redovisadeupptagna

i balansräkningen.

Samhall 248 fastigheteräger och förhyr helt eller delvis 90egna ca
mfastigheter disponerar totalt l 150 000och lokalyta.ca

Driftbidraget till fastighetsfonden utgår med medel motsvarande

avskrivningamas storlek beräknade på fastighetemas anskaffningsvärde,

hyror, administration.ochräntor Denna princip lades fastexterna redan

Samhall 1978792139.när bildades jfr prop.

Samhall Fastigheter tillämpar alltsedan 1980 hyressättningårstarten en
för lokaler sigbaserar på schablonhyror i fem klasser. Enegna som
indexuppräkning 50 %sker med konsumentprisindex KPI. Förav ny-,

tillbyggnadoch hyra med viss investeringenpåuttas procentsatsom- en en

i byggnad byggnadsinventarier. Procentsatsema har varierat och ärresp.

för närvarande 11,5 20 %. Hyror enligt den under åttauttasresp. senare
avskrivningstidenår för byggnadsinventarier. Ett visst hyresstöd tillutgår
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lokaliseringsbidragdeprincipiskall motsvara somDetNorrlandslänen.

motsvarande orter.påerhållakanföretagareprivata
medfördebiteringssystem attinförs som1992 nyttettjuli år1Den

marknadsmässiga hyrorna på dedefrånutgåkommerhyressättningen att

förlagd.verksamhetSamhall hardärorter
redovisning i resultatet för deinternai koncemensdetGenom att

deras resultatprocentpåverkashyrorförkostnaderingårföretagenregionala
det gäller redovis-närfalletintedäremotSåomfattning. årmotsvarandei

Resultatet för dehelhet.koncernenförresultatprocentenningen somav
sämre.alltiddärförföretagen ärregionala

medförtförvaltningen högredenSamhall harEnligt engemensamma
företagenregionala själva.deförvaltatsfastigheternaeffektivitet än avom

mycketfastighetsbestånd övertogsdetSamhallVid bildandet avsomvarav
möjligtgjorthar detförvaltningenDenstandard.skiftande gemensamma

varje enskilt företaginte gåttpå sättstandardenutjämna ett omatt som
erfarenheter SamhalldeGenomavskrivningsmedel.sinaskulle genererat

tilli förhållandenormerande sättuppträder deförvärvatFastigheter ett

på marknaden närkraftfullareorganisationen och kan ävenden ageraegna
deombyggnadsproduktion vadänbl.a.förhyrningar, ochgällerdet externa

själva förmår.företagenregionala

1990-06-30markanläggningar ärmark ochfastigheter,Samhalls per

uppgårSamhalluppgifter frånEnligt1 miljard kronor.tillbokförda ca
SamhallsdelEn5 miljarder kronor.tillåteranskaffningsvärdet stor avca

efterfråganringamed mycketemellertid beläget ifastighetsbestånd är orter

fastighetsbe-sälja delarMöjligheternaindustrifastigheter.på att ut av

bedömerSamhalldärför mycket små.inland,i Norrlands ärståndet, t.ex.

2 eller knappttill miljarder kronoruppgårmarknadsvärdetsåledes att ca

återanskaffningsvärdet.hälften av
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Fastighetsfrågoma bör effektivitetsskäl i framtidenäven samladeav vara
organisation.i Däremot finns intedet längre behov delaett atten av upp

bidraget till Samhall i för fastigheterna föroch verksamheten iposten en
övrigt. Jag återkommer till detta i kapitel

2.6 Samhall samhällsekonomiskt perspektivettur

2.6.1 Inledning

direktiven skallEnligt de övergripande målsättningarna också bedömas från

samhällsekonomiskt perspektiv.ett

instämmerflestaDe allra i principerna handikappades tillrätt arbete.om
utgångspunktensjälvklaraDen ekonomiskaför de övervägandena är att

harvälfärdssamhället tagit på sig för alla individers försörjning.ett ansvar
grund sjukdom,på ofrivilligDen ellerhandikapp arbetslöshet inteavsom

produktionen,idelta skall fåkan ändå rimlig delgaranteras att en av
produktionsresultatet. Allteftersom välfärdssamhället har utvecklats har den

miniminivångaranterade blivit allt högre.

varitArbetslinjen har vägledande svenska arbetsmarknadspoliti-för den

år.många Utgångspunktenunder tillken arbete alla leder till såvälär att

vältärdsvinsterindividuella samhällsekonomiska vinster.som
har gjortsförsökFlera samhällsekonomiska effekternadeanalyseraatt

insatser.olikaav
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olika resultatutvärdering kansamhällsekonomisk2.6.2 En ge

utredningSamhalls

År visadestudiesamhällsekonomiskgenomföraSamhall1985 lät somen
inomarbetstillñlleför varjevinstensamhällsekonomiskaden nyttatt

samhälls-1985 penningvärde. De30 000 års20 000 krSamhall cavar -
deförlustsida. Ivinst-i ochresulteratkalkylema harekonomiska en en

förtidspensionärer,minskat antalingårvälfärdsvinstemasamhälleliga ett

hossysselsättningseffekterindirektautslagning,ocharbetslöshetreducerad

därmedochrehabiliteringen inom Samhallmaterialleverantörer,ex.
vårdbe-arbetsmarknaden minskatreguljäratill denövergångama ettsamt

kvardröjan-statliga merkostnadsersättrlingen,linns denñrlustsidanPåhov.

andrahosanställda och sysselsättningseffektervissaförförtidspensionerde
hadeSamhall funnits.inteföretag om

Hartdikapputredningen

SOUdelbetänkandei sitt fjärdehar ocksåHandikapputredning1989 års

samhällsekono-Rättvisa gjort försökVälfärd till199146 Handikapp ett

vidarbetstillfällenutökningförskäl antaletbl.a.misk ansats avensom
alltihärvidHandikapputredningentioårsperiod. harSamhall under en

refererad iSamhallsresultatetväsentligt sig på studie,stött av egen
Handikapputred-uppgifter har ocksåföregående avsnitt. Dessa vägts in i

Handikapputredningenifrningens ekonomiska överväganden avsnitt 3.4.

inomi ocksådetta sammanhang måste arbetebeaktaatt att ettanser man

Samhall innebär förtidspensionering kan innebäratt upphöra sikt ettPåen
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arbete i sådanabehovregel minskat andra stödinsatser framgårett av som
förslaget och servicetill stöd till vissalag funktionshindrade LSSav om

och från sjukvårdenrehabiliteringsaktörer, Lagens personkrets kanm.m.
enligt min väsentligt jämställasmening i allt prioriterademed de grupper-

Utredningen också till Samhallsrefererar samhällsekonomiska studiena.

från 1985.år inte någraredovisasI övrigt samhällsekonomiska effekter av
förslagen.

Utvärderingen för arbetshandikappadelönebidragav

År 1989 samhällsekonomiskpresenterades utvärdering 198919Dsen
Lönebidrag ñr Grundförutsättningenarbetshandikappade. för utvärderingen

har varit, alternativet till anställning med lönebidrag sjukbidrag,äratt som
övergår till förtidspension, eller direkt förtidspension för de berörda

arbetshandikappade.

Utvärderingen visar samhällsekonomiskade vinsterna lönebidragetatt av
för arbetshandikappade betydande.är

De positiva slutsatserna får dock enligt utredningen inte tolkas så att

varje subventionerad sysselsättning är samhällsekonomiskt lönsam, och att

därmed kan expandera sysselsättningsbidragen i obegränsadman om-
fattning. Detta kan leda till de samhällsekonomiska vinsterna övergår tillatt

samhällsekonomiska förluster.
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ERU

ERUutveckling är friståenderegionalforskning enförExpertgruppen om
forskningsverksamhet bl.a.bedriverforskningsorganisation omsom

strukturförändringar.näringslivets

möjligtdet värdera degör attmodelltagit framERU har somen
åtgärder.olikakonsekvenserna typergeografiska avav

angripits frånsåledesharperspektivetsamhällsekonomiska en annanDet

samhällsekonomiskadestudiernaredovisadedeutgångspunkt än omnyss
åtgärder förarbetsmarknadspolitiska arbets-olikakonsekvenserna av

handikappade.
hardet inte baraSamhallgruppenstödet till attanför i frågaERU om

sysselsättning och produktion. Utanocksåpåverkarfinansiella effekter utan

avveckling stödet tillEnavvecklas.finge Samhallgruppenstödet av

samhällsekonomin.påeffekterpositivaemellertid haskulleSamhallgruppen

kringkostnader ökadeinteingår däremotberäkningarERUsl som

bli effektenkantillsynövrigför hemhjälp ochkostnader av ensom

till handikappolitiska ochtagit hänsyninte hellernedläggning. Man har

skattebetalarna skulle vinnavadpåarbetsmarknadspolitiska mål settutan

ekonomiskai politiken199074 Geografm denjfrnedläggning Dspå en

38 ff.s.

2.6.3 Slutsats

samhällsekonomiska konsekvensernastudier deDe utredningar och avom
iredogjort för visar resultaten högjag kortfattat harolika åtgärder attnu

infallsvinkel. Svårigheten naturligtvis ocksågrad beror på valet är attav
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samhällsekonomiska kalkyler fasta på hela det komplexapresentera tarsom

ekonomiska fält arbetsmarknadspolitiken del Vissaär ekonomis-som en av.
data låter sig relativtka enkelt i mätbaraomsättas Med determer.

välfärdsvinstemaindividuella emellertid inte likaär det lätt. För kunnaatt

övergripandebedöma de målsättningarna bakom Samhall samhälls-ettur
perspektivekonomiskt är det enligt min mening nödvändigt med allsidigen

hänsynbelysning till samtliga aspekter samhällsekonomin. Desstarsom av

inte tidsramenmedgervärre för mitt uppdrag sådan studie.en

2.7 de sociala,Kan arbetsmarknadspolitiska och ekonomi-

ska målen förenas

verksamhet harSamhalls flera övergripande mal, delvis förstärkersom
Ärdelvis kan kommavarandra, varandra.i konflikt med det möjligt att

verksamhetbedriva när arbetsmarknadspolitiskasåväl sociala, och

ekonomiska mål skall förenas

besvarasFrågan på ñrindustrielltolika Utifrån perspektivsätt. ett
produktivitetsförbättringarnadär funktion enskildeendast denär atten av

oftast fysiska,sin, arbetsprestationökar finns naturligtvis svårigheterstora

olikade målenförena i Samhalls.verksamhetatt en som

samhällehandlar industrielliI dagens förbättringar verksamhet i allt

hantera produktivitetväsentligt frågor och effektivitet.att Medom om

effektivitetproduktivitet göra medsakeratt och görarätt rättaattavses sa-
tillförhållande de mål detta sammanhangker i I överskattassättssom upp.

fysiska arbetsinsatsen.ofta den rent

bestämsProduktiviteten faktorer mäste i helflera somnumera ses enav
kvalitet,Hit hör med arbetsorganisation,andra, ökadsamverkanprocessyn.
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produktionstek-personalutvecklingsinsatser,servicegrad,ochintern extern

förbättrabidrar tillåtgärderradsåledesDet attnik är somenm.m.
arbets-öka enskildesintensiteten i denproduktiviteten än attsnarare

prestation.

denförpolitiska villkorenmakroekonomiska ochfrån deOm vi bortser

huvuduppgiftenbliri Samhall troligenproduktivitetsutvecklingenframtida

detskapalärande organisation,arbetsplatsenenskilda attför den att envara
övergåperspektiv blir det angeläget ävenI dettaarbetet.utvecklande att

dettanåorganisatorisk kompetens. Förtill attindividuell kompetensfrån

handlingsmönster,frånförnyelse bort gamlainlärning ochvilja tillkrävs

individer och arbetsplatser.mellanspridning kompetenssamt av
frikopplaspersonalutveckling kan emellertid inteAffärsutveckling och

personalpolitiskahänsynangeläget tilldärförvarandra. Det ärfrån att ta

ochaffärsutvecklingFörhållandetvid affärsvalet.redansträvanden per-

affärsutvecklingenkaraktär. Framgång isymbiotisksonalutveckling har en
Förkvalificerade personalutvecklingsinsatser. attlångsiktiga ochkräver

iavkastningaftärsutvecklingentidigaredendetta behöveruppnå enge en

utvecklingskraft.erforderligsäkerställerdenomfattningsådan att

de latentablirproduktionindividförhållandet påpåsynsättMed detta

mindreSamhallsinbyggda i verksamhetfinnsmålkonfliktema en somsom
förindustriellt perspektiv.utifrånde ettän presenterasom

varitinte1980-talet visar i sig målenutveckling underSamhalls att

personalutveck-skickligareförefaller i dag hanteraSamhalloförenliga. att

reduceras.statliga1980. Samtidigt det bidragethar kunnatårlingsfrågor än

handikappade har också ökat.anställda ärAndelen gravtsom
ocharbetsmarknadspolitiskasociala,förenaför kunnaAvgörande att

utifrånden enskilde arbetesäkerställa får rättaffärsmässiga mål är attatt

Härigenomtill kontinuerligmöjlighetersina förutsättningar och utveckling.
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skapas även förutsättningar för såväl fortsatt ekonomisk förbättringen som
fullföljande personalpolitiskaett de ambitionerna. Därvidlag inteär detav

någon principiell mellan Samhallskillnad och övrig verksamhet, varken

offentlig eller deprivat. Ett avgörande framgångskriterierna i allav
verksamhet möjligaär på bästa sätt tillvara enskildesden ñrut-att ta

sättningar, ambitioner kunnande. Samhalloch 1980-talethar under lyckats

förena personlig och afñrerutveckling och därmed visatäven deatt
skilda målen förena.är möjliga att
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Utvecklingen3 i omvärld hotvår ellermot-

möjlighet för Samhall

bedömningMin i sammanfattning

ekonomiSveriges är alltmer sammanflätad med omvärldens. Världseko-

känslighetnomins och den tidsrymdenkorta mellan uppgång och

tydligthar illustreratsnedgång händelseutvecklingen i var omvärld deav
Den internationellaåren. ekonomiskasenaste utvecklingen också detmen

internationella politiska skeendet i högpåverkar grad också den svenska

arbetsmarknaden.

år harPå några den arkitekturen förändrats.europeiska Inom EG har

fördjupatssamarbetet och Sverige ansökt medlemskaphar EG.iom
Öst-Utvecklingen och återuppbyggnadsarbetet i flera länder i och

kanCentraleuropa innebära exportmöjligheterökade svenskaav varor,
också ökad konkurrens länderfrån med låga lönekostnaderdessamen

tillnärhet denoch svenska Imarknaden. bl.a. Nordamerika ioch

Sydostasien rivs handelshinder mellan nära handelspartners. Detta

Samhallspåverkar möjligheter meningsfullaskapa och utvecklandeatt

sina arbetstagare.arbeten
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lågkostnadsutveckling,ekonomin högsvenskai denProblemen som
årenarbetskraftsbrist har deochtillväxtproduktivitet, senastesvagen

särskilt demarbetskraft. drabbarDetefterfrågan pådämpadibytts en
arbetsmarknaden.ställning påharredan svagensom

stabilise-rad åtgärder vidtagits försida harstatsmaktemas attFrån en

Inomoffentliga utgifterna.tillväxten deoch begränsaekonomin avra
tillämpningsystematiskarbetsmarknadspolitiken harsocial- och aven-

tillsyftarrad olika åtgärder attarbetslinjen introducerats somgenom en
inomi arbetslivet. Statens insatserF utslagningökadmotverka en

ochfrämja den tillväxtenför ekonomiskasamordnasnäringspolitiken att

5 allt90-taletsnödvändig för mötastrukturomvandling ärden attsom
utvecklingSamhallkonkurrens. För kan dennainternationellahårdare

verksam-sinmöjligheter genomföraocksåhotinnebära attett nyamen

hetside.

arbetslöshet änfunktionshinder har högremedMänniskor en
struktu-pågåendeförstärks denbefolkningen. Dettagenomsnittet avav

Även måstautgångspunktensamhället.svenskaromvandlingen i det om
arbets-sin utkomst reguljäraskall ha på denhandikappadeattvara

särskilda arbetsmarknadsåtgärderbehovet attmarknaden kommer varaav

fortsatt framöver.stort

denförEG skulle kunnaanknytning till få konsekvenserEn närmare

arbetsbandikappa-arbetsmarknadspolitiken och därmed även försvenska

inreEGstill den socialade. dimensionenMen med hänsyn tagen av
nationellarbetsmarknadspolitikenmarknad och inom EG äratt en
Samhallsangelägenhet bl.a. bedrivs skyddadså verksamhet liknande-

bidrai flera EG-länder kan Samhalls erfarenheter komma attsnarare-
till ökat samarbete på detta område.ett
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3.1 Internationaliseringen och strukturomvandlingen iav

det näringslivetsvenska påverkar också handikappades
arbetsmarknad

3.1.1 Svensk ekonomis internationalisering

Den svenska ekonomins internationalisering har öppnat tillvägar störreen
och friare marknad, möjligheter bättre utnyttja den internatio-attsom ger
nella specialiseringens och koncentrationens fördelar lönsamhetssyn-ur
punkt. Produktionen har den ökade konkurrensen, de friaregenom
kapitalrörelserna stordriftens fördelar koncentreratssamt till färre enheter.

Den internationella ekonomiska utvecklingen, även det intemationel-men
politiska skeendet, påverkar också i hög grad den svenska arbets-

marknaden. Världsekonomins känslighet och den korta tidsrymden mellan
uppgång och nedgång har tydligt illustrerats händelse utvecklingen iav -

Östern,Mellersta börsfallet hösten 1990 och svängningarna på deav av
finansiella marknaderna.

Samtidigt friheten i handelsutbytet medför betydande välfärdsvinstersom
innebär den svenska ekonomins omvärldsberoende också krav på en
fortlöpande och effektiv anpassning till förutsättningar. I takt mednya att
efterfrågemönster ändras, tekniken utvecklas och industriländer växernya
fram krävs förnyelse såväl produktutbud produktionsteknik.en av som
Förmågan till sådan strukturomvandling är betydelseen ñrstorav
möjligheterna bibehålla och förstärkaatt näringslivets internationella

konkurrenskraft och dess bidrag till den ekonomiska utvecklingen.
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Ökad integrationinternationell3.1.2

baraPå någrasnabbt. år harmycketomvärld gåri vårUtvecklingen nu

förändrats.arkitektureneuropeiskaden
marknadeninre står infördenochfördjupatssamarbetetEG harInom

demokrati ochviktigaÖst motstegCentraleuropaoch tasIfullbordan.sin
avgörande skedeinför ett nyttVärldsekonomin stårmarknadsekonomi. nu

förbindelserna. Dettaekonomiskadeförnyelsegenomgripandemed aven
avseenden.olikaiekonominsvenskagivetvis denpåverkar

förhandlingar upprättaattpågår ettEGochEFTA-ländema omMellan

EBS-avtalMålet ärEES.samarbetsområde, att ettekonomiskteuropeiskt
skallFörhandlingarna1993.januari1deni kraft varaträdaskall per

199192.årsskiftetföreslutförda
roll i dencentralspelamedlemsländer kommerdess attEG och en
vi därfördag kanIsamarbetet.europeiskautvecklingen detfortsatta av

nationella intresse.i vårtliggerEG-medlemskapsvensktkonstatera ettatt
i EG.medlemskapansökt19911 juliSverige därför denhar om

ekonomiskapolitiskasåväl systemskeromställningDen somavsom nu
Öst- konsekvenser ävenkommerCentraleuropa,i och atti flera länder

för västvärlden.

förknippade medäromfattande behovbakgrund deMot somav
marknad förväxandetillmöjligheteråteruppbyggnadsarbetet öppnas en

Utvecklingen kankrävs.investeringsvarordesvensk bl.a.export somav
med relativt lågafrån länderökad konkurrenssamtidigt innebära en

sinimarknaden. Samhall hartill svenskaoch närhet denlönekostnader

för hur denna2000 uttrycktSamhall åröversynsrapport mot oro
meningsfullamöjligheter skapapåverka Samhallsutveckling kommer attatt

arbetsuppgifter sina arbetstagare.
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inteMen bara fråndet är dessa områden Samhall befarar ökadsom en
inomkonkurrens sådana verksamhetsområden kan betraktassom som

traditionella för Samhall.

Även på andra håll i världen regionala integrationsprocesser.pågår I

Nordamerikabl.a. och Sydostasien bedrivs omfattande arbete medett att

handelshinder mellanriva nära handelspartners.

Stillahavsasien denär region i världen i dag kan uppvisa den utansom
snabbastejämförelse ekonomiska tillväxten. Japan, det ekonomiskaärsom

finansiellaoch i området efter USA världenscentret är största ekonomi.

utveckling betyderDenna konkurrensen från länderna i detta områdeatt

Samhallspåverkarockså framtida möjligheter det gäller industriproduk-när

tion.

politiska besluten berörDe världsekonomin,således hela strävande-men
fördjupattill samarbete är isärskilt starka Europa. Det är ännu svårt attna

vilkafastställaexakt resultat kommer uppnås i denna Detattsom process.
beskrivasvårareär ännu djupetvidden och den integrationatt av som

möjliggörs.därmed Men det skålfinns goda dennaatt tro att process
ekonomiernakommer vitalitet och skapaökad förutsättningaratt förge en
i allaframsteg deltagande länder.stora

internationellaDen osäkerhetsmomentockså och oroandescenen rymmer
Världshandelns tillväxtdrag. försvagades påtagligt 1990under år och har

1991 hittillsår varitunder fortsatt svag.
internationellavikande fåttDen konjunkturen har återverkningar också

Omslaget frånför Sverige. till kraftigtöverhettning försvagat efter-ett

kommithar snabbt.frågelåge

Förverkligandet EGs inre och genomñrandetmarknad strukturellaav av
i form skattereformerförändringar avregleringar ioch rad länder kanav en

ñr internationelladock effektivisering den ekonominutrymme enge av
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investeringsnivå underproduktivitetstillväxt. En högdärmed högoch en
produktivitetstillväxtrelativtför hög1980-talet börslutet utrymme engeav

västekonomiema slår kapacitetstaket.de störreattutan

konkurrenskraftnäringslivs3.1.3 Svenskt

framtidenSverige kommer det iävenlitet land attFör varaett som
ochverkanäringsliv kanutveckling svensktför nationellaavgörande vår att

frihandelnsinomkonkurrerainternationellt ram.
iinslagcentralti näringslivetstrukturomvandling ärfortlöpandeEn ett

ineffektivamarknadsekonomi. innebärDen ocksåfungerandeväl atten
verksamhet.medoch livskraftigslås ersättsföretag och branscher ut mer

präglasnäringslivetdecennierna har kommitUnder de attsenaste enav

haftbranscherproduktion. De konkurrensutsattakunskapsintensiv sommer
snabbt.förhållandevisarbetskraft har vuxitvälutbildadandelhögen

frånintegrationen ökatinternationella och konkurrensendenSamtidigt har

branscher.gällande i mångagjort sig traditionellaharindustriländernya
utnyttja deaktivt tidigareockså änhar kunnatSvenska företag mer

deinternationell rörlighetökad medför. Många storafördelar avensom
del hemmamarknaden strävanbetydande och attföretagen har aven

produktion-medfört direktaofta investeringar iytterligare harexpandera

sanläggningar utomlands.

årenekonomin harProblemen i den svenska emellertid under de senaste

ochvarit kostnadsutveckling, låghög produktivitet, tillväxten svagen
påarbetskraftsbrist det året bytts i efterfrågandämpadsenastesom en

arbetskrañ. Dessa problem främstmotverkas strukturom-snabbgenom en
vandling. Detta förutsätter ekonomisk ökapolitik påinriktas atten som
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konkurrenskraften fä kostnadsutvecklingen under kontroll. Enattgenom
aktiv arbetsmarknadspolitik samtidigtär nödvändig ñr hålla arbets-att

lösheten ekonomisk politik inriktadEn är på dämpaattnere. som
inflationen produktivitetenoch stimulera och tillväxten kräver välen
fungerande Arbetsmarknadspolitikenarbetsmarknad. blir därmed ett av
medlen för motsättningarnamildra mellan inflation och arbetslöshet.att

Näringspolitiken 90-talet kommerunder därför inriktas på inomatt att

främja denantal områden strukturomvandling krävs förett stort attsom
bl.a.möta efterfrägemönster, ökadändrade internationell integration och

konkurrentländer. omställningI denna spelar ekonomins funktionssättnya

viktig välutbildadroll liksom tillgång på arbetskraft, god forslmings-en en
och utvecklingsmiljö, ändamålsenlig infrastruktur fungerandeoch välen

marknader. denDen anknytning svenska kronan till EGs valuta ECU,av

riksbanken i maj 1991,beslutade led i förbättraär strävanett attsom om
det svenska näringslivets konkurrenskraft.

3.1.4 Strukturomvandlingen påverkar också handikappades

arbetsmarknad

Det svenska näringslivet och därmed arbetsmarknadens struktur har i

grunden förändrats. sysselsättningen inom industrin minskat.har Detta

balanserades kraftigantal år med ökning antalet sysselsatta inomett en av
tjänstesektom. 90-taletInför vi hur expansionen i offentligaden sektornser

kommer vilket färdämpas, konsekvenser för såväl tjänstemänatt som
arbetshandikappade. Tjänstemän i den privata sektorn har också i högre

tidigare kommitgrad än beröras varsel vid uppsägningar. Detatt mestav

framträdande idraget den genomgripande förändringen vårt näringslivav
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handikappade idrabbar störreDettaförändringen.itaktenändåär

övrigt.iarbetskraftenutsträckning än
förändringar. Dessagenomgåttockså storaharArbetsmarknaden

påverkat handikappadesnegativtochpositivtbådeförändringar har

ökade anspråktill påletti sinvilketfå arbete, turmöjligheter sam-att
iin arbetslivet.kommakunnaskallhandikappadeförhälleligt stöd att

tillarbeten s.k. tjänste-fysisktfrånskettförskjutning tungaDen som
handikappade med ellerdelförlättare attgjort detmannaarbete har en

i arbetslivet. Enkommainsatser utarbetsmarknadspolitiska attutan
stöd på den reguljäraarbetefinnamöjligheternaomsvängning i utanatt

l980-talet.under slutetarbetsmarknaden ägde dock avrum
avsevärtdetta högreharfunktionshinderMänniskor med trots en

om det hög- ellerärbefolkningengenomsnittet oavsettarbetslöshet än av
fotfäste på arbetsmarkna-fåttaldriglågkonjunktur. Det finns många som

förståndsmässiga eller socialme-med psykiska,Till dem hörden. personer
grund brister iarbetslösa påblivithandikapp. Andra hardicinska av

funktionshinder har förvärrats.derasarbetsmiljön eller på grund attav
utveckling innebärindustrinsochutbildningOckså kraven på är större att

färre förut.reträttplatserna är än

sammanflätad medkomplicerat sättekonomi ocksåSveriges är på ett

internationella företagsvenska industrikoncemema äromvärlden. De stora

ungefär l %Sverige, medverksamheten spridd hela världen.med över av

ekonomiskainternationellakan inte påverka denvärldens BNP, nämnvärt

utvecklingen i omvärlden betydande konsekven-utvecklingen. fårDäremot

ivi till för längden kunnamåstehär hemma attanpassa ossser som

ekonomisk tillväxt för därmed kunnaupprätthålla god att tryggaen
händelser inte bara i vårvisar inte minst det åretsvälfärden. Det senaste

omvärld i andra delar världen.nära ävenutan av



199167 99SOU

förstaden hälften 1990-taletUnder kommer forutsättningamaocksåav

offentliga sektornför den förändras. Det sker omprövning denatt en av
verksamhetensoffentliga organisation administration ioch syfte finnaatt

former.effektivare Det gäller frågor hur mycket skallLex. som som

i offentlig regiproduceras och klarare åtskillnad mellan rollengöraatt en

finansiär och rollen producent.som som
Även jag handikappade skall ha sin utkomst på denattom anser

arbetsmarknadenreguljära bakgrundjag, den utveckling jagmotser av

föregående,beskrivit i det behovet särskilda arbetsmarknadsåtgärder förav
arbetshandikappade fortsatt framöver.stortsom

3.2 Arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiska3.2.1 åtgärder

arbetsmarknadensvenska i internationelltDen har präglats perspektivav en

arbetslöshet.låg Arbetslinjen, stället för kontantlinjen,mycket i har varit

utgångspunkten för arbetsmarknadspolitiken.och denär svenska Den gäller

för aldrig arbetsmarknadensåväl fått på ñr demfotfästepersoner som som
haft på denarbete reguljära arbetsmarknaden, skilda skäl blivitmensom av

sidan.ställda

arbetsmarknadspolitiska individinriktade,dels delsåtgärderna ärDe

komplettera arbetskraft.efterfrågan på Detpåverkainriktade ochattmot

fram det bästa alla tillgång till det godai ocharbetslivetgäller taatt ge

Samhällets sinavarje individ, utifrånutnyttjas fullt närarbetet. utresurser

har möjlighet bidrag.förutsättningar, fullasittatt ge
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i sigdärförArbetsmarknadspolitiken består rad aktiva insatser somav en

förankring påden enskilde fastsikte påinnebär eller tar att ge en

kompenten-nyskapande med satsning påarbetsmarknaden. Det program

regeringenför arbetstagare och arbetslösautbildning bådesutveckling och

därmedoch1991 för den ökande arbetslöshetenmötafram vårenlade att

kon-näringslivet närstrukturomvandlingen starkaretill görbidra att

199091150.jfrexempel på dettavänder,junkturen är ett prop.

har påvarit Efterfrågelägetarbetsmarknaden har snabb.Nedgången på

Vid lägrearbetslösheten har stiga.markant och börjattid försvagatskort

i förstanormalt handarbetskraft drabbas sådanaefterfrågan på grupper som

kanDetställning arbetsmarknaden.har påi utgångslägetredan en svag
anställningarbetstagare sinarbetshandikappade, äldre mistLex. somvara

mednytillträdandepersonalinskränkningar, ungdomarsamband medi svag

invandrare.utbildningsgrund och

meduppgiftarbetsförmedlingens underlätta förDet är att engrupper

föråtgärdertillgångarbetsmarknaden de särskildaställning på attsvag
arbets-i Samhalltill arbete delarbetshandikappade eller är avsom en

iskettomläggning anslagsstrukturenmarknadspolitiken. Den av som

åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskavad gäller de199192 budget såvälårs

medföråtgärdemaförsärskilda arbetshandikappadedeallmänheti ensom
lämpligastei varje situationarbetsförmedlingen väljafrihet för denattstor

12,199091100, ochlljfrsökande bil. 12, AUåtgärden för prop.en
165.rskr.

från arbetsmarknaden3.2.2 Utslagningen skall minska
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Utslagningen från arbetsmarknaden har ökat. Antalet långvarigt sjukskrivna

och förtidspensionerade stigit kraftigthar 1980-talet.under

Däremot har årliga nybeviljningenden sjukbidrag och förtids-av
pensioner för handikappade ungdomar i åldern 16 29 år minskat under-

år. Rapporten från AMS projektsenare Arbete handikappade,unga
varigenom handikappade med olika arbetsmarknadspolitiskaunga stödåt-
gärder, däribland flexibla lönebidrag, har kunnat beredas arbete i stället för

pension visar nybeviljningarantalet minskatatt sedan försöksverksamheten

startade år 1987. tioårsperiodUnder den föregick projektet nivånsom var
tämligen Årkonstant och berörde 2 000runt 1990år.personer per var
antalet nytillkomna sjukbidragförtidspensioner till 16 29-åringar ca-
l 500.

Ohälsotalets utveckling årenöver rad faktorer,styrs bl.a.av en
demografiska förändringar, utvecklingen på arbetsmarknaden samt
förändringar i socialförsäkringens regelsystem och dess tillämpning.

statsmakterna har olika initiativ färdriktningen 90-taletsförangettgenom
arbete med förbättra arbetslivet föratt nedbringa denatt oroväckande
utvecklingen utslagningen från arbetsmarknaden.av

På riksdagens initiativ har arbetslivsfonden inrättats. Fondens tillgångar

härrör från den särskilda arbetsmiljöavgift erlagd arbetsgivare enligtav
lagen 1989484 arbetsmiljöavgift tillkom i juni 1989 jfr bet.om som
198889FiU 30, rskr. 327. Från fondmedlen utgår bidrag till arbetsgivare

för rehabiliteringsåtgärder för anställda med långvarigt nedsatt hälsa,

åtgärder för nedbringa anställdas sjukfrånvaroatt och till investeringar för

bättre arbetsmiljö. Riksdagen har också fastställten riktlinjer för an-
vändningen fondens medel till arbetsmiljöförbättrande åtgärderav resp.
rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder prop. l9899062, SfU 12,

rskr. 185.
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genomgripandebeslutatockså1991 enommajiharRiksdagen
förrehabiliteringsarbetet minskaattocharbetsmiljö-reformering av

tillbaka till meningsfulldrabbadedehjälpa enocharbetslivetiförslitningen
härigenomförskjutsrehabiliteringsprocesseniTyngdpunktensysselsättning.

arbete sinfortsatt hosberedasskallanställdeoch denarbetslivetmot
dessa möjligheter ärnärförstprövasskallalternativAndraarbetsgivare.

rehabilitering förändrasmedarbeteförsäkringskassansOcksåuttömda.
för rehabilite-samordningsansvarövergripandefårkassan ettattgenom

bl.a.Försäkringskassan skallmyndigheter.olikamellanringsverksamheten

i fungerarrehabiliteringsverksamheten stonhurutvärderaochfölja upp
ha för förbättrakandettabetydelse attDenområde.geografiskasittinom
arbetsförmedlingenkändablimöjligheter att avprioriteradede gruppernas

60till förårnedre gränsbestämd4.3.1. Enavsnittijag tillåterkommer

innebärinförts. Dettaocksåharäldrereglemas.k.enligt deförtidspension

avskaffats jfrhararbetsmarknadsskälenbartförtidspensioneringatt av
16,1990912141, SflJ302 och22, rskr.1990912140, AU prop.prop.

333.rskr.

arbetsmarknaden och denpåutslagningenbedömninglångsiktigI aven
fastför läggabl.a.förtidspensionärer, attantaletökningensnabbareallt av

eventuellain demening vägaenligt minroll, börframtidaSamhalls man
ocharbetsmiljöfrågornabevakningökadrehabiliteringenpåeffekter aven

för kanredogjortharjagrehabiliteringpåsatsningarmassivade nysssom
ansträngningardeframtida roll har ävenSamhallsbetydelse förStorfå.
främstarbeten,finnasida förfrån statsmakternagörs att genomnyasom

demyrkeserfarenhet förskaffatillfälleutbildning ochsatsning på att som

förtidspensioneras.riskerar att
delbetänkandetiemellertidHandikapputredning ifrågasätter1989 års

utsträckning denRättvisa i vilkenVälfärd,199146 Handikapp,SOU
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förbättrade arbetsmiljön kommer bli tillgänglig för utredningensatt

Handikapputredningenpersonkrets. riskeruppenbara ñr arbetsgivareattser
bli försiktigakommer i sinoch prövning nyanställ-att ytterst noggranna av

3.4.1.ningar jfr avsnittäven

Även vid riksdagsbehandlingen propositionen rehabilitering ochav om
rehabiliteringsersättning framfördes viss för kroniskt sjukas ochatten oro

situationhandikappades på arbetsmarknaden kunde försvåras. Socialñrsåk-

förutsatteringsutskottet emellertid den uppföljning effekternaatt av av
rehabiliteringsverksamheten aviserats regeringen också belyseravsom

effektersådanaeventuella jfr 19909lSfU 16.bet.

3 Befolkningsutvecklingens betydelse ñr arbetskraftsutbudet

långtidsutredningenEnligt 1990141990 SOU har förändringar i

befolkningens storlek och betydelsesammansättning för den ekonomiska

i flerautvecklingen olika Bl.a. såavseenden. påverkar befolkningsut-

produktionsresursemavecklingen tillväxten i befolkningen iatt degenom
yrkesverksamma åldrarna potentiellt utbudvilketavgör arbetskraftav som
finns tillgängligt. Den demografiska utvecklingen kan också inverka på

funktionssätt.arbetsmarknadens tänkbart arbetskraftensDet är attt.ex.

anpassningsförmåga påverkas minskarandelen samtidigtatt yngreav som
ökar.äldreandelen

Befolkningen i yrkesverksamma blir i genomsnittåldrar äldre under

i takt med1990-talet de fyrtiotalsgenerationema åldras. Dennaatt stora

sidor.har tvåutveckling Normalt arbetskrañens produktivitetstiger med

Åackumulerad yrkeserfarenhet.åldern andra sidan minskargenom en

anpassningsförmåganmått geografisk ellermed yrkesmässig rörlighetLex.
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denintervallerarbete med kortare äntenderar bytamed Yngreåldern. att

arbetskraften.delenäldre av
heltintearbetskraft således i flera avseendenoch äldre ärYngre

1990-talet kravställaålderstörskjutningen på kommerochutbytbara att nya

organisa-sannolikt också för företagensutbildningssystemet,på t.ex. men

blir svårare tillsätta.ingångsjobbtypiskation attnär

påberoreffekt på arbetskraftsutbudetutvecklingensdemografiskaDen

åldrarpåbefolkningens storlek och sammansättningförändringarbåde av
detfinnslängre perspektivarbetskraftsdeltagande. Imed olika ett

arbets-för för tillväxttalarmycketemellertid att utrymmet avensom

begränsat.kraften kommer att vara
växaemellertid fortsättningsvis utbudetävenPeriodvis kommer att

varierandearbetslöshetsysselsättningen och iuppståsnabbare än om-

förstaiarbetskraft normaltpå drabbasefterfråganVid lägrefattning.

påställningi utgångsläget harredanhand sådana svaggrupper som en
dåarbetskraftsresurserbegränsade detgällerarbetsmarknaden. Med att ta

ilångvariga utbudsöverskott främstellertillvara temporära pro-mer
petenshöjan-exempel olika formersyfte. ärEtt kom-duktivitetshöjande av

arbetstillfällenarbetskraft borde också innebära flerBristen pååtgärder.de

handikappadegäller särskilthandikapp. Detmedmänniskorför somunga

krav på sittställer andraoch arbete.välutbildadeofta är

ochfrågor handikappadeUtredningar3.4 tar uppsom om

sysselsättning

Handikapputredningen3.4.1
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1989 års skall enligtHandikapputredning direktiven 198853dir. utreda

vissa frågor och landstingenskommunernas insatser för människor medom
omfattande Huvuduppgiftenfunktionshinder. kartläggaär och analyseraatt

insatserde funktionshindradeför inom socialtjänstengörs samtsom

habiliteringen Personkretsenrehabiliteringen.och tillavgränsad barn,är

ungdomar omfattande funktionshinderoch med de ochsmåsamtvuxna
mindre Förslagenkända handikappgruppema. skall till förbättringarleda

innebär i framtidendessa tillförsäkraskan välatt ettsom grupper

fungerande stöd.

Handikapputredningen hittillshar fyra delbetänkanden ochavgett

Det tredjeantal SOU 199019 Handikapp ochpresenterat ett rapporter.

välfärd, vadär kartläggning uppnåtts inom handikappområdeten av som

detnär tillgäller handikappades rätt tillgänglighet, självbestämmande,

delaktighet inflytande. Utredningen konstateraroch det fortfarande råderatt

betydande välfärden mellanskillnader i handikappade och andra människor.

Bl.a. har finnsutredningen funnit det två bristområden för svårtatt stora

funktionshindrade. tillgång till fritidsverksamhetDe sysselsättningär samt

och arbete.

I betänkandet redovisas också resultaten enkät till kommunernasav en
socialtjänst. 72Av denna framkom endast 14 tillfrågade kommuneratt av
ordnat meningsfull sysselsättning för ungdomar med funktionshinder.

Motsvarande uppgift för 36 96. 1 enkät till de berördavuxna var en
652 0161 62besvarad totalt brukare % de saknadeattav av uppgav

utanför 72arbete hemmet och % de saknade daglig sysselsättning.att

199146betänkandet SOUI Handikapp, Välfärd, Rättvisa föreslår

utredningen när det gäller sysselsättning föroch arbete den aktuella

personkretsen att
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funktionshinder.svåraremedförhävdasArbetslinjen personer-

för medinförs svåraresysselsättningsgaranti personerkommunalEn-
berörs.00034funktionshinder. personer

sysselsättningsansvar i olikasittfullföljagespfrihetKommunerna att-
utformning och innehåll ställs.påkravvissaformer, gemensammamen

införs.arbetsanpassarekommunalfunktionEn som

uppföljning insatser iföråläggsFörsäkringskassoma avett ansvar-
arbete.ochsysselsättningplanerindividuella om

i arbetssituationen.ävenunderlättasassistanspersonligMöjligheter till-
inskolningsplatser, skapassärskildamotsvarandemöjligheter,Vidgade

6 000 arbetstillfällenCafunktionshinder.med svårareför nyapersoner
andelViss Samhalls10-årsperiod.inom Samhall undertillkommer aven

kommunerna. Arbets-förförfogandedirektarbetstillfällen ställs till

habiliteringsl-landstingensförkontaktpersonerförmedlingen skall ha

rehabiliteringsorganisation.

samrått medutredningsarbetet1 jag underi kapitel harSom framgår

funktionshin-sysselsättningsfrågor förHandikapputredningen det gällernär

l-landikapputredningens rör närvarande.remissbehandlasbetänkandedrade.

emellertid inte1991. Utredningen16 harRemisstiden den decembergår ut

intedet därfördetta. Jagremissyttrande överanmodats att somseravge
delarHandikapputredningens förslag. I deuppgift ställning tillmin att ta

iredovisar jag demöverväganden Samhallockså berör minadessa om

kapitel 4.
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Psykiatriutredningen3.4.2

1989Samtidigt med års handikapputredning utreder psykiatriutredningen

psykisktbehov de sjukas behov service, stöd och Som jagvård.av av
kapiteli 1redovisat har sekretariatet haft kontakt med företrädare för

psykiatriutredningen för belysning handikappgruppsdenna behoven av av
i Samhallsarbeteskyddat regi.

psykiatriska vårdenDen har förändrats mycket snabbt. I Sverige har den

till integreradutvecklats del hälso- och sjukvården med markeraden av en
inriktning psykiskt störda förutsättningarskallatt leva så normaltattges

möjligt i samhället.utesom

sjukaPsykiskt i behovär insatsersamordnade från samhällets sida.av
för tillgodoseAnsvaret de stördasatt psykiskt behov fungerandeettav

meningsfullboende, sysselsättningarbete och andra liknande icke direkt

vårdinriktade behov åvilar emellertid hälso-andra än sjukvården.ochorgan
förändrade inriktningenDen omhändertagandefrån totalt vidett stora

tillinstitutioner situation där huvuddelen vården skall i öppnaen av ges
förutsätter därförformer långtgående samordning sker mellan denatt en

vårdenpsykiska och andra i samhället.organ

Behovet samordning och gäller främstsamverkan den primärkommu-av

socialtjänsten i formnala familjeomsorgbåde individ- och hemtjänstochav

landstingens primärvård. andra samhällsorgansMensamt även insatser

och arbetsförmedling,bostads- skyddade arbetsplatser,såsom försäkrings-

polis, kriminalvård, frivilligakassa, skola, och andrafackliga organisatio-

samordnas med vården.mastener

gäller sysselsättningdet tillNär det slutstegetoch arbete är normaltett

svårastliv uppnå. minst AMS projektär att Det visar inte Arbetesom
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fåmedlyckades väl alla handikappgrupperhandikappade där attmanunga
för psykisktde sjuka.arbetsmarknaden,fotfäste på utom

199147 På väg.delbetänkande SOUPsykiatriutredningen har avgett ett

utvecklingsarbetenprojekt-kartläggning pågående ochBetänkande är aven

psykiskt störda.riktar sig tillsom

inomoch möjligheter arbeteHandikappades till3.5 rätt

länderi andraEG och några

Inledning3.5.1

samarbete1991 avgörande1 juliden närmareSverige steg motett etttog

EG. Dettasin ansökan iin medlemskaplämnamed Europa att omgenom
Redansamhället i flerasvenska avseenden. ettpåverka detkommer att

fåkananknytninginnebära till EGskulle närmareEES-avtal somen

svenska arbetsmarknadspolitiken.denför bl.a.konsekvenser

inom handArbetsmarknadspolitiken betraktas EG i första ensom

saknarinnebär denfaktum dockangelägenhet. Detta intenationell att
allt socialaharFramför vikten denEG-samarbetet.ibetydelse attav

utvecklingen inredenekonomiska ochi takt med denskerutvecklingen

dimensionen.denunderstrukits s.k.framväxt socialamarknadens genom
1989årviljeinriktningpolitiskaför denna i slutetSom uttryck antogs av

grund-Europeiska gemenskapensDensociala stadga, stadgaEGs om
sociala med-tolvarbetstagareför EGsrättigheter elvaläggande av av

lemsländer.
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Stadgan berör främst arbetstagarnas sociala rättigheter ettmen som
särskilt område handikappadespekas på rätt till konkreta åtgärder i syfte

förbättra integrationenatt i samhälle och yrkesliv.

EG-kommissionen också utarbetathar handlingsprogram förett tillatt
den l januari 1993 hinna besluta antal initiativett stort uppföljningom som

den sociala stadgan.av

Det ligger inomemellertid inte för denna utredning änramen annat att
överskådligtytterst förredogöra EG och handikappfrågoma. För en

djupare redogörelse dettaöver område hänvisas i stället till kap. 20

Handikapputredningens betänkande Handikapp, Välfärd, Rättvisa.

Här har tyngdpunkten lagts på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för
handikappade och då främst skyddat arbete inom EG och i några EGsav
medlemsländer.

Iden mån EGs bestämmelser bl.a. statsstöd kan strida åtgärderom mot
inom den svenska arbetsmarknadspolitiken återkommer jag till i kap.

3.5.2 EG och de handikappade

EGs handikapprøgram

Med 30än miljoner handikappade i EGsmer tolv medlemsländer ställdes
tidigt krav på förbättrade levnadsförhållanden för denna De ñrstagrupp.
åtgärderna korn år 1974 och gällde yrkesutbildningen ñrst i sambandmen
med internationelladet handikappåret 1981 fördjupades arbetet. En särskild

avdelning byggdes inom EG-kommissionen har samordningsan-upp som
för handikappfrågor ochsvaret det första handlingsprogrammet,antogman

främst gällde hjälpmedel, erfarenhetsutbytesom information.ochnya
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1983 1987,pågick åren harhandlingsprogrammet,första somDet -
till och 1991.med årlöperHELIOSandra somavlösts ett program,av

huvudområden1 harHELIOS tre

integrationpolitiskochSocial--

informationsutbytegällerdetsamarbete närTekniskt-

datoriseratHANDYNET, är ettinformationssystemet somUtveckling av-
informationssystem

EGsmedlemsländerna.påliggerhandikappolitikenförHuvudansvaret

åtgärderna och harnationellatill dekomplementhandikappolitik är ett
information.ocherfarenhetsutbyteinriktad påvarithittills

ifölja innehållet denförhandlingsprogrammet attSom del uppaven
90COMdirektivförslagframkommissionen lagtstadgan har ettsociala

för handikappadetransportmöjlighetemaförbättraSSS-final for att
V

arbetstagare.

utarbetas och skallhåller påHELIOShandlingsprogram atttredjeEtt -
rehabilite-inriktas på1992 1996. så föreslåsBl.a. programmetårenavse -

detta områdedel undersysselsättning. Enyrkesutbildning ochring,

EG och vilka arbeteninomarbeteför skyddatformernarörakommer att

möjligheterbättreinnebärateknologin kanutnyttja denatt nyagenomsom

sysselsättning för handikappade.till

speciellt1990 lanseratunder årKommissionen har ett program -
detharandraochför handikappadeHORIZON sompersonerpersoner-

arbets-inträde påunderlätta dessasi samhället i syftespeciellt svårt att
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speciellt imarknaden sådana regioner och områden inom EG ärsom-
utvecklade ellermindre där omstrukturering näringslivet sker. Dettaav

finansieras i huvudsak via EGs sociala fond.program

Maastrichtinstitutet3.5.3

Centre for Work MaastrichtinstitutetSociety med iEuropean and säte-
fristående vinstdrivandeNederländerna är forskningsinstitutickeett som-

forskning- och förbedriver seminarieaktiviteter utbildning och erfaren-

inom arbetsliv och arbetsmarknad. En delhetsutbyte aktiviteternastor av

frånstöd EG.med Ett för handikappadessker situation påprogram

arbetsmarknaden med studierbl.a. dessas integrering iregionala av

arbetslivet planeras.

statsñnansiella läget EGs medlemsländerDet i har tvingatmånga av
minskning skyddadefram statsbidragen det arbetet. gällertill Detaven

på andra den skyddadedärför vägar försöka stärka verksamhetensatt

situation affärsmässighetekonomiska bl.a. ökad och attgenom genom
arbetsmetoderutveckla på bättre arbetsledning,ställer krav ennya som

Påutbildning Maastrichtinstitutet därför projektetc. starta ettmanavser

inriktning under Projektet utarbetas i samarbetemed denna 1991.hösten

ISO-programmet HORIZON.med

Initiative förEuropean Workshops nätverkfor Sheltered ärEISW ett- -
medlemsländer för utbyte information och utveckla förmetoderEGs attav

för övergången tillarbetefrån skyddat arbete denfinna former på öppnaett

framförarbetsmarknaden, stimuleraallt tekniska innovationerattgenom
möjliga.sådana medlemskapsvenskt EGVid i skullegör ettsom
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motsvarigheten fåför den svenska för skyddat arbeterepresentanter t.ex.

i samarbetet inom EG.rättigheter deltaattsamma

3.5.4 Skyddat arbete i Nederländerna

skyddat arbeteUtvecklingen av

15sina miljoner innevånare,Nederländerna, med dehar meren av

särskilda handikappadeomfattande verksamheterna med arbetsplatser för

i Västeuropa.

för handikappade i långskyddade arbetet Nederländerna harDet en

organiserades sådana olikatradition. Till början arbetsplatser främsten av

frivilligorganisationer. Allteftersom antalet verksamhetanställda i skyddad

1969lagstiftning på området årökade, blev kravet på allt Sedanstörre.en

särskild skyddat arbete.finns lag omen

från Sverige åligger det kommunerna sådantTill skillnad anordnaatt

till holländskaekonomiskt stöd verksamhetenarbete. De erhåller från den

socialvård vidkommunensDet också disponerarär platsernastaten. som

verkstäderna.de skyddade

skyddade verkstäderna skall verka ochDe produceraattgenom varor

tjänster under för de handikappade anställdaanpassade former. Demen

förerhåller lön sitt arbete.

90 tillverkningen vid de nederländska under-ärverkstädernaav

leveranser till industri. I övrigt finns affärsområdenrad olikaannan en
representerade ifrånallt montering, förpackning ochträdgårdsarbetetill

administration till högteknologisk produktion.
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Omfattningen arbeteskyddatav

vuxitSedan 1969 mycket Orsakenår verksamheten snabbt.har uppges vara

finna den reguljärahandikappades arbete påmöjligheter attatt ett

liksom fallet i andra länder.arbetsmarknaden begränsade är mångaär

handikappade i000 vid 102 företagTotalt 80arbetar runt omca
anställda tjänstemän m.fl.Nederländerna. direkt arbetsledare,Antalet

uppgår till 500.7ca

arbeteFinansieringen skyddatav

Till verksamhetenföljd ökande kostnaderna för den skyddadede alltmerav
samhällsekonomiskt denoch harbakgrund begränsat utrymmemot ettav

vidtagit för få kontrollnederländska rad åtgärder överregeringen atten

kostnadsutvecklingen. för antalet anställda vidBl.a. har övre gränsen resp.

verkstad införts.

ansvarsfördelning iEn försöksverksamhet med ändrad fråga omen
1989.finansieringen till dess svaradesedan år Frampågår också staten

finansieras till 80 % viaför till verksamheten. Denbidragetensam numera

statsbudgeten 20 Stödet från det allmännaoch med % kommunerna.av

3.200till milj. Hfl. Underskott uppkommeruppgår sammanlagt runt som

effektivitet.i skall finansieras ökadverksamheten härutöver genom

försöksverksamheten, frånStatens ändrats i samband medroll har också

detaljgranskning inspektion till resultatuppföljning och utvärderingoch av

utsträckningarbetsuppgifterna i tillräcklig anpassade till de anställda.ärom
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skyddat arbetetillRätt

arbete har handikappadeskyddatenligt lagenskyddat arbetetillRätt om
denpåarbete öppnafå arbets-svårtskäl harolika attsom avpersoner

arbetslösa arbetsmark-ärintemarknaden. Däremot är avsompersoner

anställning.skyddadberättigade ,tillnadsskäl en
i skyddadanställningtill verksam-berättigadförReglerna att enenvara

helstsvenska. Vem uppfylleri flera avseenden dehet liknar som som

arbetsförmedlingvid sökañr anställning har rättkraven skyddad att enen
defrån svenska förhållande-dockavvikersådan. arbetsförmågaKraven på

och B-kategori.A-kategoriiDe arbetssökande indelas enenna.
avtredjedelminstTill kategori förs kan arbeta vadA de en ensom

arbetar.i marknadenanställd företag denpå öppnaett

anställning i kategori Bför ställs inteFör kunna komma i frågaatt en
kunnamåstenågra krav på arbetsförmåga den sökande upprätthållautan ett

visst övrigaarbetsmönster bland arbetstagare.och inte skapa Deoro

försterhåller lön efter det sig klara visstde visat kunna arbetsmått.ettatt

Anställda i denna kategori framför utvecklingsstörda.allt Förär gravt

kategori B arbetet social funktion.ses mera som en

Det finns inte något hindrar börjar kategoriattsom somen person som

B efter inskolning och yrkesutbildning i kategorigår A.över

övergångar

Med tillhänsyn den allmänna arbetslösheten i Nederländerna legat påatt

nivåer 10mellan 15 % har tillövergångar den öppna arbetsmarknaden-
inte varit något imål sig. Det året har emellertid särskilt bidragsenaste ett
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10 000 Hflpå förutgått stimulera företagen arbetaatt med övergångaratt

från verkstäderna till det övriga arbetslivet.

skyddadeDet arbetet del både arbetsmarknadspolitikenses som en av
handikappolitiken.och För underlätta handikappade i första handatt fåratt

arbete denpå öppnar arbetsmarknaden 1986innehåller års handikapplag

bestämmelser kvotering handikappade anställda. Mellan 3 7om av -
de anställda såväl inom privat offentligprocent sektor måsteav som vara

handikappade. Detta mål skall inomuppfyllt treårsperiod. I annatvara en
fall riskerar arbetsgivaren behöva betala bidrag till den allmännaatt ett

handikappfonden General Disability Fund.

3.5.5 Skyddat arbete i Storbritannien

skyddatUtvecklingen arbeteav

År 1944 infördes i Storbritannien särskild handikapplag bl.a.en som
innehåller bestämmelser skyddat förarbete handikappade. Lagengravtom

årenändrats överhar fortfarandeär grundstenama för skapamen atten av
sysselsättningsmöjligheter för handikappade. I lagen finns också föreskrifter

kvotering, speciellt anpassade yrkes- ocharbeten, vidareutbildning förom

handikapp.medpersoner
visade1980-talet det med särskiltatt möjligt samhällsstödett iattvar

utsträckning finna arbetenstörre reguljära arbetsmarknadenpå den även ñr

handikappade.relativt Detta jämförasgravt kan med de svenska lönebidra-

engelsk sidaFrån mycketdetta positivt. Genom alltsergen. attman som
handikappade finnsfler i arbetslivet undviks den diskrimineringute som en

i skyddadanställning verksamhet utbudetinnebär och arbetstillfällen kanav
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få arbetenönskemål. Fler kan ocksåtill individuella personeranpassas
lokalamindre regionala ochoverheadkostnadema och denärattgenom

Även framöver kommer finnas behovdetspridningen blir större. att avom
frånförskjutningengelska statsmakternaverkstäder de påskyddade tror en

särskiltanställning med stöd.skyddat arbete till

låtitStorbritannienarbetsmarknadsdepartementet i1990-talet harInför

ochHandicapand angreppssättutföra studie Employment över nyaen --
ökaocharbetsmarknadspolitiska åtgärderbehovetför undersökaatt av

sysselsättning.möjligheterna till

1946drivs olika huvudmän. Redan årverkstädernaskyddadeDe av

statsunderstött ochföretagbildades Remploy Ltd är ett varsomsom
ochSamhall. Härutöver bedriverför bildandet kommunerförebild av

verksamhet.frivilligorganisationer sådan

verksamhetenvisarHandicap den skyddadeEmployment andStudien att

kravhandikappadesutsträckningför iförändras större möta debehöver att

Verksamheten behöver strukturerassysselsättning.meningsfull ocksåpå om

begränsadekostnadseffektivitetkrav på i tidsamhälletsför mötaatt aven

resurser .

skyddat arbeteOmfattningen av

handikapp skyddad700 med i20Runt anställdapersoner grava var

1990.verksamhet i mars
i kommunalasin utkomst Remploy14 000 dessa fickDrygt 8 750, iav

Antaletfabriker ochoch frivilligorganisationemas 500.verkstäder 5

till Samhalls verksamhetmotsvarighetenanställda i den engelska inbyggda
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iär 000stadigt lfrån 1985ökande år till 6 500knappt irunt personer
1990.mars

Rätt till skyddat arbete

För anställningberättigad till i skyddat arbete måsteatt vara en en person
registrerad bestämmelserna 1944enligt i handikapplagårs och då ivara

för Anställningenhandikapp. vid Remploys verkstäder skergruppen grava

hänvisning arbetsförmedlingen.via För få anställning krävergenom att

Remploy förmotiverad arbeteär och har minstatt attman man en
tredjedels förstaarbetsförmåga. De månaderna betraktastre som en
provanställning.

Finansieringen

Kostnaderna för den skyddade verksamheten finansieras via statsbudgeten,

kommuner frivilliga organisationer.och Det statliga anslagetav var
budgetåret 198990 101 ME vilket 79 kostnaderna förmotsvarar av
samtliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade.

Remploy Ltd

Det engelska företaget Remploy Ltd startade 1946redan år med uppgift att

bereda handikappade arbete. Remploy internationelltår den organisa-sett

tion eller företag har de likheternastörsta med Samhallgruppen.som



SOU 199167118

7508 handikappade,anställda,00011 varavtotaltharRemploy
Skottland och Wales.England,iverkstäder95 runtpåfördelade om

i varitharRemploy stort settinomanställdahandikappadeAntalet
ihar stället inriktatregeringenengelskaDen1980-talet.underoförändrat

handikappade på bl.a. lönebi-föråtgärdernaarbetsmarknadspolitiskade
arbetslivet.övrigai detdragsanställningar

1980-talet ökat frånbörjansedanharförsäljningsintäkter avRemploys
statliga stöder harDetkronor.miljarddrygatill dagens400 milj. kr. enca

andel Remploysmindrealltför avkommit1980-talet attunder ensvara
550 milj. kr.tillstödet attstatligadetuppgår caI daginkomstkälla.

Remploysnivåpålåg198182 då det egnasomsammamed årenjämföra
iförsäljningsintäkter.

den reguljäraarbete påtillövergångamahafthittills inteharRemploy
verksamheten. Detmedmålsättningsärskildnågonarbetsmarknaden som

förmed övergångarvärdetRemployinommeningardeladeocksåråder av
ocksåverkstad innebärRemployianställning enenskilde. Enden en

Remployför attFöreträdareföretaget.inom menar enkarriärmöjlighet

självkänsladenberövakanmarknadendenanställning på öppna personen

verksamheten.skyddadeinom denbyggs uppsom
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Samhall4 mål och roll i samhället-

förslag sammanfattningMina i

arbetsmarknadspolitiskadeTrots förinsatserna handikappade under

kommerår sannolikt arbetshandikappade inommånga överskådligsenare

framtid utestängda från reguljära arbetsmarknaden. Samhalldenatt vara

därför behövaskommer 1990-taletunder fleraatt även som en av
föråtgärder upprätthålla vägledande principen förden svenskatt

sysselsättningspolitik arbete alla.-
Samhalls verksamhetsidé framöverocksåskall skapaattvara me-

ningsfulla och utvecklande arbetshandikappadearbeten där behoven

Platserna i Samhallfinns. förbehållna demskall för sinvara som
försörjning inte kan få reguljäraarbete på den arbetsmarknadenett

därför riskeraroch sidan arbetsmarknaden.vidställasattsom av
Samhall kan också komma viktig roll ispela större rehabili-ettatt en

teringssammanhang kommersiell basis erbjuda tillfälligapåattgenom

rehabiliteringsplatser försäkringskassan, andra arbetsgivare, arbets-

ñrmedlingararbetsmarknadsinstitut till följdm.fl. omdaningdenav som
närvarande sker i arbetslivet.för

framtida Samhall tillBehovet är avhängigtutbyggnad delav storen av
på arbetsmarknaden utformningensituationen tilloch tillgångensamt av

arbetsmarknadspolitiskaolika Arbetsvolymenåtgärder. fastställs
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arbetsmark-sammanhållnadenprövningriksdagensvidlämpligen av

nadspolitiken.

delsbestå,börAMS och SamhallmellanrollfördelningNuvarande

pågåttflexibla lönebidragmedförsöksverksamhetendärför enatt
därfördelshögkonjunktur,under attperiod ochförhållandevis kort en

denSamhall berövasAMS budget skulletillfördes överanslagetom
i omstmktureringsarbete.nödvändigtförbasenekonomiska ett

SamhallochAMSbefogenhetsfördelningen mellanochAnsvars-

nivålokalochfrämst regionalpåoch förbättrasförtydligasbehöver

attgenom
samråds-iplaneringsarbetet utvecklas främstdet gemensamma-

nivåregionalSamhallarbetsplatsema och påenskildavid degrupperna
DYRtillfälle delta iberedsSamhall attbl.a. attgenom

tillrekryteringenfortsättningen föriarbetsförmedlingarna även5 svarar-
arbets-till arbete den öppnaSamhall påfrånoch övergången ett

marknaden

individuellaarbetsförmedlingen upprättarochSamhall gemensamt-
tillmöjligheter ettöka den enskildesförrehabiliteringsplaner att

arbetsmarknaden.reguljäradenarbete på

arbetsuppgiftema,förbättrametodutveckling attFortsatt genom
introduktionsrutinermottagnings-arbetsorganisation, ocharbetsinnehåll,

ianställningmöjligheterprioriteradedekan öka attgruppernas en
tiåisteområdetverksamheter inomUtvecklingenSamhall. somav nya

dominerattillverkningsindustri traditionelltalternativ till den som
teknikenutnyttjandeoch ökat modernaverksamhet denkoncernens ett av

arbetshandikappade.arbetsuppgifteranpassadebör kunna skapa mer
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4.1 arbetsmarknadspolitiskaSärskilda åtgärder ñr

arbetshandikappade

4.1.1 Samhall under 90-taletbehövs även

sysselsättningenAvgörande villför fulla är de människor haden att som
arbete möjlighet tillockså arbete oberoende individuellaskallett ges en av

skillnader i och behovförutsättningar stödinsatser. Denna utgångspunktav

olikainnebär samhället på sätt skall medverka till skapaäven att att

arbetsmöjligheter enskilde.för den

Samhället förfogar betydande arbetsmarknadspolitiska föröver resurser

stödja funktionshinder,såväl människor med i vissa fall handikap-att unga

pade, fråndem slagits arbetsmarknaden olika skål. Deutsom som av
omfattar yrkesinriktad rehabilitering,vägledning, särskilda inskolnings-

platser, arbetshjälpmedel handikappade, näringshjälp, anställningåt med

lönebidrag, för skyddat arbete offentliga arbetsgivarestatsbidrag hos och

strukturstöd för byggarbetsmarknaden. Härutöver disponerar arbets-

marknadsverket Samhall.platserna hos

Genom den anslagsstrukturförenklade vad gäller de arbets-m.m.

marknadspolitiska föråtgärderna handikappade riksdagen beslutadesom om
1991i har arbetsförmedlingarna fått möjligheterökade i valetattmars av

åtgärd bättre kunna tilldenna den enskildes behov förut-ochanpassa

sättningar.

riksdagen beslutatVidare lönebidraget vid anställninghar att av

flexibelt, vilket innebär intearbetshandikappade skall det längreattvara

arbetsgivarkategoriertill i ställetknyts bestäms den arbets-utan av

handikappade behov och förutsättningar. Samtidigt underströkpersonens

riksdagen de inte får tillämpasreglerna på sådant sättatt ett attnya
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i daghandikappade hardeför somriskeras enanställningstryggheten
tillleder ökad andelförändringenmån endenlönebidragsanställning. I

tillövergång reguljärerbjudakan enarbetsgivare, enhosplaceringar som
kanarbetsmarknadsverket, det ocksåfrånlönesubventioneranställning utan

resursutnyttjande. Den genomsnitt-bättreochgenomströmningen ettöka ge
vilketbli lägre, störreocksåväntaslönebidragen ger enförkostnadenliga

också ålagtsAMS harmedel. ettanvisadesysselsättningseffekt av
lönebidrag jfrhjälpmedarbetefåskall prop.allt fler avresultatkrav att

165.12, rskr.12, AU19909ll0O. bil.

den försöksverk-vunnitshittillsresultatdet genomtillhänsynMed som
anslagsframställning föri sinAMSharantal länbedrivits isamhet ettsom

lönebidragssys-utredaskallregeringenhemställt199192 ombudgetåret att

AMS skulle för dettaSamhall.vidutnyttjas ävenskall kunnatemet
iförfogar över dag. JagSamhallmedeltillföras dedelvisellerändamål helt

den framtidabehandlarjag4.2, däravsnittifrågatill dennaåterkommer

Samhall.ochAMSrollfördelningen mellanochansvars-
handikappadeförinsatsernaarbetsmarknadspolitiskakraftigadeTrots

förrliksomfunktionshindermedmänniskorår harunder nusenare
bekräftadesDettaarbetslivet.reguljärai detfotfästesvårigheter att

årrådde underarbetsmarknadenöverhettning pådenytterligare under som

1989.

inomsannolikt ocksåkommer attarbetshandikappadeMånga en

arbetsmarknaden.den öppnautestängda frånframtidöverskådlig att vara
finnas ävenkommerformeri olikaarbete attskyddatbehovDet somav

upprätthålla denmedeldärförl990-talet skall attettunder somses
alla.arbete åtsysselsättningspolitiksvenskförprincipenvägledande -

1990-talet.underbehövas ävendärförSamhall kommer att
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Statsmaktema har uttalat särskiltdet viktigt förär åtgärderatt att

arbetshandikappade förbehålls dessa sökande och därför skiljs från de

Åtgärderåtgärder, kan komma i fråga också för icke handikappade.som

har arbetshandikappadeenbart målgrupp bör inte kunna ersättassom som
föråtgärder andramed målgrupper, omfördelasså till andraatt resurserna

arbetshandikappade. Jag vill här erinra redan vid Samhallsän attom

fastlades detbildande skyddade inte skulle komma ifråga forarbetetatt

arbetslösaär i huvudsak renodlade arbetsmarknadsskäl.sompersoner av

målSamhalls4.1.2 och i samhälletroll

verksamhetsidéSamhalls meningsfullaär ochskapa utvecklande arbetenatt

arbetshandikappade därför finns. Detta skallbehoven ske genom
produktion och tjänster. 2kapitel har jag redovisat minI påav varor syn

verksamhetSamhalls under sedan Samhallde elva gått bildades.år som
stiftelsenscentrala affärsmässigaDen uppgift samordna den delen medatt

målen tillsociala så lågade möjligt har ikostnader kunnatstort settsom

uppfyllas.

i kapitelockså 3har rad internationellaJag pekat på och inhemskaen

kommerföreteelser fortlöpandepåställa krav och effektivattsom en

till förutsättningar.anpassning nya

förverkligafullt i svenskaarbetslinjen den arbetsmark-För utatt

detbörnadspolitiken även i statsmakternafortsättningen ankomma på att

arbetstillfällen för sin försörjning finnadem för inte kananordna som

öppna arbetsmarknaden.den därförpå har inte funnit skälarbete Jag att

ändring den målsättningennågon skyddadeföreslå övergripande för detav

Samhall. Däremotinom Samhall kanarbetet jag komma fåatt attanser en
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utvecklingentill delsmed hänsynframtideniändrad roll avnågot

fleralltbefolkningssammansättningen, dels gravtattarbetslivet och

kunnatdärvid bl.a.hararbete. Jagtillsinkräver rätthandikappade

högadenvarit positiv hari sig harutvecklingenävenkonstatera att om
prioriteradefrån derekryteringengällerdetambitionsnivån när grupperna

2.2.3.avsnittflera jfrtill detta ärOrsakernafullföljas.inte kunnat
förskallkommunerna ansvaretföreslårHandikapputredningen att ges

sysselsättnings-kommunalarbetevid sidansysselsättningen engenomav
kandelförslag genomförs i dennahandikapputredningensgaranti. Om

fådärvidlagSamhallolika sätt. kanpåtillerfarenhet enSamhalls tas vara
rehabiliteringsinsatser.arbetsuppgifter ochbistå medviktig roll attgenom

arbetstillfällenviss del SamhallsförslagHandikapputredningens att aven
avsnittijagkommenterarför kommunernaförfogandedirekttillställs

ochAMSrollfördelningenoch mellanarbets-behandlar4.3.2 jagdär

Samhall.

denIrehabiliteringssystem.iin störreockså sättaskan ettSamhall

ochñrslitningsskadorminskaförarbetslivetisker attomdaning som nu
långvarigaSamhall sinkommer medarbetsmarknadenutslagningen från

i dettamedverkarehabiliteringsarbete kunnapraktiskt atterfarenhet av
underförsäkringskassanredandelvis skettSåarbete. har attgenomnu

yrkesinriktad500 milj.disponera kr. förfårbudgetårinnevarande

Samhall.rehabiliteringsplatserupphandla hosför bl.a.rehabilitering att
Samhallvidrehabiliteringsplatser år arbetsperiodenSyftet med dessa att

anställningrehabiliteringsprocess och inte leda tillskall led iett envara en
andrakommersiell erbjudamöjlighet påSamhall. Dennahos basisatt

arbetsförmed-försäkringskassanarbetsgivare, vårdhuvudmän, och även

ochlingamaarbetsmarknadsinstituten tillfälliga rehabiliteringsplatser

blikunskapsstöd kring bl.a. rehabilitering kommer sannolikt ettatt
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väsentligt inslag i Samhalls verksamhet. Dessa rehabiliteringsplatser får

dock inte inkräkta Samhalls grundläggandepå verksamhet utan ettvara
komplement och kompetensbidrag till samhällets totala rehabiliteringsinsat-

ser.

4.1.3 Behovet arbetsplatser inom Samhallav

Samhall har i sin Samhallöversynsrapport 2000år vissamot angett
förskjutningar de målgrupper i framtiden bör beredas plats iav som
företagsgruppen.

Följande bedömningar Samhall bygger dels på enkät till 110av en
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut behovet olikaom av
arbetsmarknadsåtgärder för arbetshandikappade genomfördes undersom
budgetåret 198990 inom för Samhalls arbetsorganisationsprojekt,ramen
dels på allmän bedömning utvecklingen på arbetsmarknadenen av

Fler välutbildade med svårare funktionshinder och medyngre personer-
liten arbetslivserfarenhet.

Fler äldre, lågutbildade med förslitningsskador. I vilken utsträckning-
denna kommer efterfråga Samhall-jobbatt kommer dockgrupp att
variera betydligt lokaltregionalt beroende på den allmänna arbets-

marknadssituationen.

Fler med svårare funktionshinder psykisk utveck-yngre t.ex.som-
lingsstörning med begränsad yrkesutbildning ofta till serviceyrken, och
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i dagcentervistelseenbartmedellerarbetslivserfarenhet somutan

bakgrund.

arbetshandikappade med begränsadesocialmedicinsktFler yngre-
skolbakgrund.dåligocharbetslivserfarenheter

yrkeserfarenheter fråntidigaremedarbetshandikappadeFler personer-
dennaI kommeroffentliga.privatadensåväl grupptjänstesektom, som
längreinte gångbar.ärutbildningtjänstemän,äldreingå fler varsatt

flyktingarinvandrarbakgrund och medmedarbetshandikappadeFler-
förföljelsekrig,frånhärrörfysiskapsykiska skador m.m.som

kategorier Samhalldeerinraför sig inte någoti och motJag har att som

bli potentiellakanvilkabedömningari sina somgrupperomanger

Samhall.arbetstagare hos

kända omvärldsfaktorertillmed hänsynfastocksåSamhall slår att

Samhall 2000årinomarbetstillfällenantalet attkommer behovet varaav
tillberäkning hänsyn000.30 Dennadagens tardet dubbla mot ca

lönebidrag. De faktiska ochflexiblamedförväntade effekter systemetav
ekonomiskt och organisatorisktaffärsmässigt,överblickbara möjligheterna,

00035 000 40klaraSamhall skulle kunnamedför emellertid attatt ge -
I-Iandikapputredningen har å sin sida2000.anställning årpersoner

6 00arbetstillfällen med underutökning antaletföreslagit enaven
utredningens förslagberörsdetioårsperiod för beredaatt avsompersoner

fasttill arbete.möjligheterstörre ett

i skyddat arbete redan i dag hög.andelen anställdaFrån flera håll anses

i utsträckningenligt min mening inriktasAnsträngningama bör större mot
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lösningarfinna leder till så många möjligt får arbeteatt påatt ettsom som
reguljära arbetsmarknaden.den Det flexibla lönebidraget har hittillsnya

visat ökade möjligheterpå finna individuella lösningar för mångaatt

handikappade. Skyddat arbete bör därför i första hand förbehållet denvara
arbetshandikappade riskerar ställas utanför arbetsmarknaden.attgrupp som

kraftiga satsningarDe för arbetslivetsgörs förnyelse försom attnu
arbetsmiljönförbättra och därmed produktionen bör också skapa förut-

för flerasättningar dessa iatt större utsträckning kan stannaur grupper
sin ursprungligakvar på arbetsplats i framtidenoch minska behovet av

för dem hosarbetsplatser Samhall. Detta bör skapa för beredautrymme att

prioriteradefler defrån anställning i Samhall.grupperna en
framtidaBehovet utbyggnad Samhall tillär del avhängigten storav av

densituationen på reguljära arbetsmarknaden utformningen ochsamt av
olikatillgången till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den omdaning som

för närvarande sker i arbetslivet och arbetsmarknadspolitiken motav
rehabilitering och kompetensutveckling jag inte kangör dela Samhallsatt

uppskattning antalet arbetstillfällen l990-talet.under Arbetsvolymen börav

fastställas vid riksdagensdärför prövning den sammanhållna arbets-av
marknadspolitiken.

Rollfördelningen4.2 AMS och Samhallmellan

Bakgrund4.2.1

särskildafleraSom arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappa-aven
arbetsmarknadsverketde disponerar hos Samhall.platserna De arbets-

anvisashandikappade plats i Samhall via arbetsförmedlingen och står
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rollfördelningenförfogande. Denarbetsmarknadens nuvarandesåledes till

AMS arbetsmark-innebär för denSamhallAMS ochmellan att svarar
påskyddat arbete. ankommerbehovsbedömningen Detnadspolitiska av

ochaffärsmässigaangivna behovet med sinadetSamhall vägaatt samman

tillgodose på platser,förutsättningar kunna efterfråganorganisatoriska att

delsfinansieras dels bidrag,statligaverksamhetSamhallseftersom genom

för anslagsframställningenSamhallförsäljningsintäkter. omsvarargenom
regeringen.tillarbetetskyddadedet

1990 anslagsframställningen30 idenAMS ihar samtrapport marsen
199192 föreslagittreårsperioden 199394förbudgetinför verkets att-

skallarbetsmarknadsverket delvis fulltutreda ellerregeringen låter utom
statligaarbetsplatserrehabiliteringsresurser från Samhall. Detfå köpa

till AMSskulle enligttill Samhall förslaget övergågåri dagbidraget som

lönebidrag.förbudget

sin199128skrivelse den dnr 1591 överlämnatiSamhall har marsen
samtidigt avvisatAMS förslag och detta.bedömning av

imöjligt övervägandenunderlag förallsidigt minafå såFör ettatt som
Samhallstillfälle dels lämnaAMS påberetts synpunkterdenna fråga har att

ividareutveckla skettdels förslaget,avvisa förslaget, vilkettillskäl att en

2391.199113 maj dnrdenskrivelsesärskild

1991 ytterligare5 junidärefter inkommitdenSamhall har med

Sam-AMS förslag överta helapå delsynpunkter ellerattom aven
också2791. Både AMS och Samhall yttrandenhallanslaget dnr har i sina

och anfört ändradkommenterat de skäl för och emotvar ensom en

rollfördelning mellan dem.
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4.2.2 AMS ändradmotiv lör rollfördelningen

AMS framhåller förslagetsyftet med ändrad rollñrdelningatt ärom en att
Samhallgöra till rehabiliteringsaktörbättreännu där synpunkter, behoven

och önskemål lokale kundenfrån den arbetsförmedlinglarbetsmark-

nadsinstitut därmed den enskildeoch arbetssökande får störreett- -
genomslag.

AMS betonar flexibladetockså lönebidraget arbetsmark-att nu ger
nadsverket bättre förutsättningar hjälpa arbetshandikappade tillatt arbete

på den reguljära arbetsmarknaden. Andra faktorer skaparsom nya
möjligheter för AMS är

projektet Arbete handikappadeåt har utvecklat arbetssätt ochunga-
metoder för till även mycket handikappadesatt ta gravtvara resurser

arbetsgivamas förökade stödja och rehabiliteraatt demansvar- som
redan har anställning arbetsmarknadsverketgör kan koncentreraatten
sina insatser till hjälpa arbetslösa handikappade till arbeteatt

den tekniska utvecklingen inte minst den initierats AMS i bl.a.som av- -
TUFFA-projektet har blivit ytterligare stöd för strävandenaett att ge-

handikappade ökade valmöjlighetergravt på den reguljära arbets-

marknaden.

förbättradeden metodiken och den utökade teknikanvändningen inom-
arbetsmarknadsverket har effektiviserat platsförmedlingen.
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arbetshandikappadesocialmedicinsktförframhåller ävenAMS att gruppen
alternativ Samhall.änbättreOSAarbete ettskyddatoffentligtär

ochlandskapsvård reparations-främstarbetsuppgifter,Kommunernas
socialmedicinskt arbets-lämpliga för stora avgrupperarbeten, är mer

Samhall.handikappade än

effektivare resursutnyttjandekommer ettförslaget attAMS geattanser
arbetshandikappade kunde utökasföråtgärderSärskildaC7.anslagetom

upphandla arbetsplatserförSamhalltillanslaget atteller delarmed hela av
Samhall.bl.a.hoslönesubventionermed flexibla

lämpligenAMS inledas medenligtkantill sådantEn övergång systemett
statsmakterna vill föravsättamedeltillskottetdet eventuellaatt somav

medel skulle tilldelasAMS. Detilldelasarbetshandikappadearbete som

placering sökande medförutnyttjasarbetsmarknadsverket borde kunna av

andra aktörerlarbets-eller hosSamhallhandikapp hoseller lättaregrava
arbetsförmedlingenarbetsmarknadsinstitu-lönesubventiongivare. Den som

för den önskadebörbetalar till Samhall eller aktör attten annan -
modell gäller för deteffektiviseringen enligt denskall uppnås utgå som-

från den enskildesflexibla lönebidraget, nivå utgårdvs. bidragets

funktionsnedsättning.förutsättningar, behov och grad av

4.2.3 Samhall avvisar AMS förslag

Samhall avvisar förslaget delvisAMS eller skallhelt övertaattom

Samhalls anslag och den hittillsvarande ansvarsfördelningen börattanser

vidareutvecklas och råda framöver.även Samhall framför vidare att ett

Övertagande Samhalls medel flera punkter kommerpå avgörandeav

förändra de grundläggande förutsättningarna för Samhallgruppen som
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möjligheter bereda arbetshandikappa-därmed försämra dessföretag och att

meningsfullt och utvecklande arbete.de

talar genomföran-framhåller följande konsekvenserSamhall ettemotatt

AMS-förslagde av

den situation rådde påtillskulle leda till återgångFörslaget somen-
Samhalls bildande.beslutenoch låg till grund för1970-talet omsom

för driftenmedel såväl1980 disponerade betydandeAMSFöre egnaav

kommunala verkstäderna för skyddatbidrag tillverkstäder desom

arbete.

handikappade skulle försämras.till arbete förMöjligheterna svårt-

finansieringssystem1980-talet nuvarandeunderUtvecklingen visar att-
affärsmässigtsamhällsekonomiskt ochfördelaruppenbara såvälhar som

mänskligt.

myndighetsform.skulle övergå från -tillSamhall företags-

långsiktighet för kundrelationer ochaffärsorientering ochBehovet av-
tillgodoses.investeringar skulle inte längre kunna

företagsledningskompetensgodbehålla och utvecklaMöjligheterna att en-
försämras.

iintekan tillgodosessamlad styrningledning ochBehovet enav-
med två huvudmän.verksamhet
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Kostnaderna för verksamheten skulle öka.-

Incitamenten arbeta med övergångar tillatt arbete arbetsgivarehos andra-
skulle minska betydligt.

Risk för Samhalljobben används föreatt eller likvärdigt lönebidrag.med-

I stället bör, enligt Samhall, krafter in utveckla ochsättas för attnu
förstärka arbetsmarknadsverkets beställarfunktioner, uppsökandeinkl.

insatser och ökade ansträngningar för finna till deandra arbetenatt

anställda kan villoch lämna Samhall. Samhall fördjupaå sin sida börsom

förmågan alltmer arbetsuppgifternaatt förut-till individuellaanpassa

sättningar vidareutvecklas professionelltsamt integreratföretag,ettsom
med övrigt näringsliv.

SamhallSamhall avslutar med den nuvarande ordningenatt med som
företag integrationmed mål och för affärerarbetstillfällen ochav ansvar
är bättre för svårt handikappade föroch förverkli-ekonomistatens än ett
gande till del eller till fullo AMS förslag.av

4.2.4 Oförändrad rollfdrdelning

Både AMS Samhalloch för fram övertygande skäl ändradför och emot en
ansvarsfördelning dem emellan.

Samhällets ambitioner när det gäller såväl samordnadtidig och

rehabilitering arbete åt alla höga.är Ett arbetshandikappadesom stort antal
står emellertid fortfarande utanför arbetsmarknaden.
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Målet full sysselsättning kan i realiteten inteom heller i formanges av
bestämd sysselsättnings- eller arbetslöshetsnivåen hos befolkningen. Full

sysselsättning arbete alla förutsätteråt sund ekonomisk utvecklingen- -
och är dessutom samhälletsberoende utveckling i Tendensenav istort.
andra länder går med stöd olika lönesubventionermot att finna arbetenav
på den reguljära arbetsmarknaden just detta skäl.av

En övergripande målsättning måste därför så många arbets-attvara
handikappade möjligt kan beredas sysselsättning inomsom för deramen
anslag statsmakterna anvisar till olika formersom lönesubventioneradav
anställning. Hit räknar jag både de medel beviljas AMS för särskildasom
åtgärder för arbetshandikappade och de tillförs Samhall för detsom
skyddade arbetet.

Prioriteringen åtgärder för arbetshandikappade innebärav

Arbete på den reguljära marknaden lönestöd. Arbetsplatsanpass-utan
ningar kan genomföras.

Arbete på den reguljära marknaden med lönestöd och eventuell

arbetsplatsanpassning.

Skyddat arbete.

Denna ordning innebär bl.a. arbetsmarknadsutbildningatt prioriteras
framför lönebidragsanställning, utbildningen bedömsen kunna leda tillom

anställning lönesubvention.utanen
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skulle vidgasuccessivt hand-faktorerradpå sompekatAMS har en
förmånåtgärder till fördessaprioriteringenökañr avattlingsutrymmet

arbetsmarknaden.den öppnapåarbeteett
handikappade har visat attArbete enmedFörsöksverksamheten unga

samhällets olikamellanarbetssättsystematiskochsamverkan ettnära
Arbetsmarknadsverketresultat.godarelativttilllederrehabiliteringsaktörer
handikappade på denarbetsuppgifter åtfunnit ungafallende flestaihar

arbetsplatsanpassningar flexiblaocharbetsmarknadenreguljära genom
30till år medungdomartillsighar vänt uppVerksamhetenlönebidrag.

försörjninghaft sintidigareochfunktionsnedsättningar genomsomgrava
rapportserieAMSvidare meto-sesjukbidrag omförtidspension eller

rehabilitering, Serie Vyrkesinriktadochvägledningdutveckling inom

19911.

stödja ochförarbetsgivaransvar attökatochlönebidragFlexibla ett

ocksåfrigöranställningharredan somrehabilitera dem resurserensom
till arbete.handikappadearbetslösa etthjälpapåkan attsatsas

detillåtergångförslagAMSsidanandraSamhall å ensomser
betydande delAMS till1970-talet, dåunderråddeförhållanden ensom

behov lång-ocksåSamhall hararbetet. ettför skyddadesvarade det av

i maskiner,Investeringarverksamhet.kontinuitet i sinsiktighet och

deviss tid innanbekantfastigheter kräverkompetens, ger enensomm.m.
Samhall innebäraenligtocksåförslag skulleavkastning. AMSrimlig

marknadsför-produktionsfaktorer ochvad tillgång påosäkerhet både avser
behövandeförfång för de bästtill attvidare ledautsättningar. Det skulle

prioriteradedesärskilt drabbaskullemeningsfull sysselsättning. Dettafå en

grupperna.
medsektornden offentligasker inomnydaning för närvarandeDen som

tillskottdetskulle tala för åtminstoneinslag konkurrensökade att avav
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riksdagen framövermedel beredd anslå tillär Samhall i ställetattsom

tillföras arbetsmarknadsverketborde för placera sökande medatt grava
handikappeller lättare hos Samhall eller hos andra aktörerarbetsgivare. Ett

tillskott hadesådant också kunnat föranvändas begränsad försöksverk-en
i syfte fördjupadsamhet alternativanalys finansieringsmo-att ge en av en

vid valetdell åtgärder för arbetshandikappade.av

Försöksverksamheten flexiblamed lönebidrag har emellertid pågått under

förhållandevis för kort period för kunna tillräckligt säkertatt etten ge
för möjligheternaunderlag bereda fler arbetshandikappade arbete på denatt

arbetsmarknaden.reguljära Systemet har först den 1 julipermanentats

1991. Erfarenheterna från försöksverksamheten genomfördes undersom
1980-talets högkonjunktur tyder fler berettspå arbete på den öppnaatt

arbetsmarknaden duggar varslen uppsägningar allt ochtätaremen nu om

osäkerheten positiva under de kommanderesultat åren ärom samma stor.

införSamhall står omfattande omstrukturering sin verksamhet fören av
1990-talets ökademöta internationella konkurrens och föratt iävenatt

fortsättningen kunna genomföra verksamhetsidén jfr 3.1.3.även avsnitt

ocksåkommer iJag kapitel 5 föreslå Samhallgruppen ombildasatt attatt

aktiebolag. Atttill då ekonomiskarycka denundan basen för detta

nödvändiga arbete högst skulleDet enbartolyckligt. Samhallvore som
i sin andraframför skrivelse för närvarandedrabba dem är anställdasom

i Samhall. Den nuvarande mellan AMSrollfördelningen och Samhall bör

bestå.skäldessaav
handikappadede handikappade emellertid deFör särskilt ärunga- -

arbetsmarknadspolitiska insatserna för de skallviktiga fotfäste påatt ett

arbetsmarknaden. Det gäller tillbl.a. vägledningmöjligheterna inför yrkes-

möjlighetenstudieval, arbetssituationeroch olika tillgångenprövaatt samt

hjälpmedel, personligtill psykosocialtassistans stöd.och
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småMånga ungdomar omfattande funktionshinder oftamed har också

möjligheter få praktik erfarenhetoch på det skaffa sigsättetatt av

000arbetslivet. 1Arbetsmarknadsverket disponerar för närvarande

tillfälliga Sam-praktikplatser för arbetshandikappade forinom ramen

hallanslaget.

I det föregående Samhallshar jag pekat på iväsentligt inslagatt ett

basis ochframtida verksamhet sannolikt blikommer kommersiellpåatt att

i rehabiliteringsprocess försäkringskassan,led erbjuda bl.a.ettsom en

tillfälligaandra arbetsgivare och arbetsförmedlingararbetsmarknadsinstitut,

rehabiliteringsplatser.

arbetshandikappadeDet nuvarande C7. Särskildaanslaget åtgärder för

tionde huvudtiteln medgerunder disponeras arbetsmarknadsverketsom av

finnsinte anvisade medlen förde används detta Medeländamål.att som

Arbetsmarknadspolitiskaunder det konjunkturbaserade anslaget B2.

användaåtgärder de arbetsmarknadsverket förär kannärvaranderesurser

B2.för otraditionella Anslagetinsatser köp Samhallresurs.t.ex.som av

gäller dock alla står till arbetsmarknadens förfogande begränsat.och ärsom

finns handikappadeDet emellertid värde i framför alltett stort att unga
får möjlig-möjlighet skaffa sig yrkeserfarenhet derasökaratten en som

heter få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.att ett

arbetsmarknadensAMS har framfört för tillvaraväg helaatt att taen

möjligheter bistå handikappade förär anslaget åtgärderför särskildaatt att

arbetshandikappade skulle få användas för rehabilite-även upphandlaatt
Ävenringsplatser hos Samhall. jag deför stärkaytterligareatt attanser

handikappades situation på arbetsmarknaden fördelskulle det omvara en
medlen anvisas för särskilda åtgärder för ocksåarbetshandikappadesom
kunde användas arbetsförmedlingararbetsmarknadsinstitut förav upp-
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handling tillfälliga rehabiliteringsplatser. Dessa platser får dockav inte
inkräkta på Samhalls grundläggande verksamhet.

Mitt ställningstagande den nuvarande rollfördelningenatt mellan AMS
och Samhall skall medförbestå också tydligareatt ochen ansvars-
befogenhetsfördelning emellandem och förbättrad samverkan främstpåen
regional och lokal nivå behöver utvecklas.

4.3 Samverkan mellan AMS och Samhall

4.3.1 Det planeringsarbetet kan utvecklasgemensamma

En förutsättning for fungerandeväl samverkan såvälär AMSen att som
Samhall fortsätter utveckla effektiviteten i sinaatt huvuduppgifterresp.
samtidigt samarbetet dem emellan förbättras. På central nivåsom bör detta

hittills komma till uttryck i policydokumentsom ärgemensamma som
vägledande för arbetet längre ned i organisationerna. På den regionala

lokala nivån bör med årliga kontraktsystemet spridas ytterligare och ange
mål, organisation, uppföljninggemensamma och former förresurser,

utvärdering. Härigenom uppkommer såväl tydliga rollfördelningar som
realistiska uppfattningar vilka uppgifter åvilar vardera inomom partensom

för det nödvändiga samarbetet.ramen

Ytterligare forum till förbättradett samverkan mellan olika för attorgan
förbättra rehabiliteringen och tillgången till arbetsmarknadspolitiska

åtgärder för handikappade kan utnyttja delegationen för yrkesinrik-attvara
tad rehabilitering DYR finns hos länsarbetsnämnderna. Delegationensom
består länsarbetsdirektören och för landstinget, kommu-av representanter

i länet, kriminalvården, försäkringskassan,nerna arbetsmarknadsutbild-
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handikapporganisationerna. Det ärocharbetsmarknadens parterningen,
Samhallföretagetregionala beredsdetävennaturligtmening attminenligt

DYR.ideltatillfälle att
börarbetsplatser även framöverenskildaSamhallsvidSamrådsgrupperna

kan ägasamarbete I dessautökati vilket rum.forumlokala ettdetvara
Samhall och fackligadearbetsförmedlingen,förföreträdareingårgrupper

försäkringskassans samordnandebakgrundMot nyaorganisationerna. av
försäkringskassornasrimligt ochdet attrehabiliteringsområdet ärroll inom

blirminst arbetet medInteintegreras.verksamhetsamrådsgruppemas

betydelsefullasärskilt i dettarehabiliteringsutredningarutvecklingsplaner

arbete.

försäkringskassornaÄven skallförslagHandikapputredningens attom
rehabiliteringsplanerna, vadochhabiliterings-individuellafölja deupp

omfattas handikap-för deoch arbetesysselsättning som avpersoneravser
integration mellanbehovetstärkerputredningen personkrets enav

samrådsgrupperna.försäkringskassan och

Mörkertalet,sådantfördel medytterligareDet finns ett arrangemang.en
för någonföremål arbetsmark-inte ärdvs. hur många sompersoner

Handikapputredningens undersökningnadspolitisk åtgärd ocksåär stort.

daglig sysselsättningsaknade ärvisade antaletatt sompersoner
dessa inte3.4.1. ärjfr avsnitt Mångaanmärkningsvärt högt av personer

landstingsdrivnadesig arbetsförmedlingen ellerkända omsorgernavare av
psykiatriska vården ochinom denför de psykiskt utvecklingsstörda eller

personkrets. Vihänföras till Handikapputredningenskan inte heller vet

i flertalet fall uppbärockså människor vi talardenatt omgrupp nu

i fall för-sjukpension förtidspension. således dessaeller Det ävenär

säkringskassan har den bästa överblicken.som
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hindraDetta formaliserade intedocksamarbete bör det skeratt en
idirektkontakt rehabiliteringsaktöremamellan enskildade olika ärenden.

Samhall förbättraoch AMS har särskilt sinatt samverkan.ett ansvar

Inom de pågår redanområden jag berör i det följande i dag i flera

avseenden kvalitetsförbättringarsådant arbete syftar till iett verksam-som
heten. Det föreligger delfrågordock skillnader i olika och i nivåer på

samarbete mellan regionala företaglänsarbetsnämnder och Samhallarbets-

platserarbetsförmedlingar.

Bedömningen den långsiktiga geografiska fördelningen och förslagav om
nivån för antalet arbetstillfällen börinom Samhall även i framtiden

ankomma på AMS. Samhalls uppgift i övergripandedenna och långsiktiga

blir våga behoven AMSatt med de affärsmässigaprocess samman anger
ochorganisatoriska förutsättningarna för planerakunna förändringaratt i
verksamheten på lång kort sikt.resp.

4.3.2 Den geografiska fördelningen kan ändras

Samhalls arbetsplatser är betydelsefulla inslag i och regionersorters
infrastruktur. Därigenom får Samhalls arbetsplatser även regionalpoli-en
tisk betydelse. Med hänsyn till de strukturförändringar alltid sker isom
vårt samhälle kommer naturligtvis förläggningenäven Samhallsav
arbetsplatser påverkas. Detatt är därför viktigt erinra syftetatt medattom
Samhalls verksamhet är bereda arbetshandikappadeatt meningsfulla och
utvecklande arbeten där behoven finns

Strukturförändringama kommer också påverka tilldelningenatt antaletav
arbetstillfällen mellan län och inom län eftersom det skyddade arbetet skall
förläggas där behoven finns. Andra arbetsmarknadspolitiska ocheller
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upprätthållaförställetin i attsåledes sättasskallregionalpolitiska insatser
förarbetebehovskälandra än ett avdärsysselsättningen på orter

föreligger.arbetshandikappade
geografiskaSamhallsvadplaneringsarbetelångsiktigt avserGenom ett

påplaneringsarbetefortsatt gemensamtförgrund ettgodstruktur skapas en

nivå.lokalregional och

viaskefortsättningenibör ävenSamhalltillRekryteringen4.3.3

arbetsförmedlingen

angelägetdärvidäruppgift. DetgrannlagaSamhall ärtillRekryteringen en
myndigheteransvarigaandramedtillsammansarbetsförmedlingenatt
målgruppentillhörsåverksamhet att somuppsökande personerbedriver en

stöddetocharbetssökande somanmälda gesblirSamhallarbete somför

arbete.fåkunnaför ettbehövs att
denviktigt attärDetdetta.underlättakanrutinerfungerandeVäl

medveten attochSamhall ompåarbetesittinförförbereddvälenskilde är
målet är attdär senarerehabiliteringsprocess,iledingårdetta ett ensom

arbetsmarknaden.reguljäradenpåarbeteförSamhalllämna ett
Det ärpersonalplanering.rullandeocheffektivhaocksåbörSamhall en

arbetssökandeförberedakanarbetsförmedlingarnamöjliggör attdenna som
beaktaävenbörpersonalplaneringDennaSamhall.inomarbeteför ett

övergångar.förförutsättningarna
skeframöverävenSamhall börtillarbetshandikappadeRekryteringen av

Samhall.ianställninganvisararbetsförmedlingarna, ensomgenom
dearbetsmarknadsinstituten sommedtillsammansärArbetsförmedlingen

ocharbetsmarknadenlokaladenöveröverblickenbästadensannolikt har
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har arbetsmarknadspolitiskarad instrument till sitt förfogande. Ensom en

anvisning till arbete i Samhall utifrånblir angenäm rätt såvälåtgärdett

arbetssökandes förutsättningarden den näraliggande arbetsmarknaden.som

Handikapputredningen föreslagithar rekryteringsvägarna Samhalltillatt

skall utvidgas viss andel arbetstillfällena vid Samhall ställsattgenom en av

till direkt ñrfogande ñr kommunerna. Detta ligger i linje med utred-

ningens förslag kommunernas för sysselsättning svårtom ansvar av
Övergångenslk.handikappade, den sysselsättningsgarantin. sysselsätt-från

ningsaktivitet till inom Samhallarbete skulle därigenom skekunnaett som

led i kommunen uppgiord rehabiliteringsplan, fler svårtvarigenomett en av

handikappade Samhallvia skulle kunna gå på den arbetsmarkna-öppnaut

den.

Handikapputredningens förslag bryter den hittillsvarande principen om

det endast arbetsförmedlingenär kan anställning hosanvisaatt som en
Samhall. Förslaget förtjänsterhar risk rekryterings-med utvidgaattmen en

vägarna det för enskilda finnas alternativår kan lämpligareatt personer

förblir oprövade rekryteringen sker direkt Ytterligaretill Samhall.som om

aspekt sådanär ordning skulle vägledandestrida deatten moten

principerna normalisering och integrering förär centrala begreppom som

insatserna handikappområdet.på Eftersom förslaget närvarandeför

remissbehandlas jag frånavstår ytterligare kommentarer.

4.3.4 utvecklingsplanIndividuell

Rehabiliteringsprocessen för de anställda vid Samhall idelas inkan stegtre

förberedelser inñr anställning Samhall,i individuell utveckling genom-
arbete med stöd- och anpassningsåtgärder införförberedelsersamt
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utvecklingspla-Individuellaarbetsmarknaden.reguljäraanställning på den

ihjälpmedel detta arbete.är ettner T i
individuella utveck-denpårehabiliteringsperspektiv ställer kravDetta att

skallSådana planerrehabiliteringsplan.på genomtänktlingen baseras en
Samhall haralternativetmening konsekvent närmin upprättasenligt

arbetsmarknadspolitiska åtgärden.lämpligastedenbedömts som
nulägesbeskrivning ochinnehållaRehabiliteringsplanen bör bl.a. en

exempelvissikt. Det kananställningen och långpå bådemed kortmålen

långstids-brytaperiod,inomövergång relativt att ensnarenenvara
i sig äranpassning eller måletdel i socialjukskrivning, ettattvara en en

planen.redovisas i självamål börSamhall. Medlen för dessanåiarbete att

realistiska ochupprättas ärdetviktigt de planerärSärskilt att som

uppföljningsbara.

rehabiliteringsplanindividuelloch handlingsorienteradkonkretEn

förbättringartill mindremöjligheterna märkebl.a läggaävenunderlättar att

vidsärskilt betydelsefulltärfortsatta Detden rehabiliteringen.därmedoch

måstemåste Självfalletpsykiskarehabilitering medav personer
med dentillsammansrehabiliteringsplanema upprättasindividuellade

till delaktighet ochbidrardeformuleras påoch sådant sätt attenskilde ett

arbetssituationdåligtill ochleder stress.inte en
erforderli-behovenangelägetanställningstilltället det attsjälva ärVid av

handledning,omfatta särskildpreciseras. exempelvisDe kanstödinsatserga
socialtjänst denochanpassning, kommunernassamverkan bl.a.medteknisk

nätverk.Vården kamratstöd socialtpsykiatriska och

rehabiliteringsersättning förstärkerreglerna rehabilitering ochDe omnya
Arbetsgivaren skallområde.arbetsgivarnas inom detta numerabl.a. ansvar

individuellaanställda. Deför derehabiliteringsätgärderbehovetutreda av
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sådan kvalitetdärförskallSamhall attav eninom varautvecklingsplanema
rehabiliteringsutredning.förkravenuppfyllerde även en

Samhallhosarbetsledningen hardetanställningsperioden är somUnder
integrerasrehabiliteringsplanen medindividuelladenför attansvaret

utvecklingsinsatser på den enskildaövrigaochutbildnings-arbetsuppgifter,

utvecklingssamtalpersonligaDärvidlag är ettSamhallarbetsplatsen.

kontinuitet krävssäkerställa arbets-För attbetydelsfullt instrument. att

arbetsplatsen.på Dettautveckling förenskildesföljer denförmedlingen att

kunnaenskilde övergå tilldenlämpligt för attdetbedöma när är ettkunna

arbetsmarknaden.reguljäraarbete på den

övergångar betydelsefullt4.3.5 än mer-

deförbereda anställda förEtt Samhalls verksamhet ärmål med att en
arbetsmarknaden. Möjlighetenreguljäraövergång till arbete på den attett

allmänna konjunkturläget,genomföra givetvis detdetta påverkas av
påverka deSamhalls för utfalletinsatser samtatt av resurseregna som

arbetsförmedlingarna målområde.för dettaavsätter

Den principen alla villgrundläggande bör och kan fåatt ettvara som

arbete erbjudaspå den reguljära arbetsmarknaden skall detta.

Samhall bör därför alla anställdaregelbundet vill och kanuppmuntra som

tillfå anmäla sig ombytessökande arbetsförmedlingen.arbeteett att som

innebärDet tydligare visa vilka och hur många Samhallanställdasättett att

arbetsförmedlingen behöver för i sitt arbete.avsätta Ansvaretsom resurser

för de arbetsförberedande och motivationshöjande insatserna bör även

framdeles åvila Samhall.
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nivånvidmakthålla underEn påför övergångar ävenväg att en

arbetsförmedlingen lönebidragenlågkonjunktur flexiblaanvänder deär att

övergångar. På kan Samhalldel motsvarandei strategin för sättsom en

arbetsmöjligheterutnyttja för upparbeta potentiellasina kundkontakter att

i utsträckningandra företag. de anställda i ökadunderlättasDetta attgenom

får arbeta med kundkontakter.

Samhall bör underlätta arbetsförmedlingarnaDetta förarbete hos upp-

för arbete på densökande arbetshandikappadearbetsgivarearbete hos att ge

med eller flexibelt lönebidrag.reguljära arbetsmarknaden, utan

metodutveckling4.3.6 Fortsatt

prioriteradeolika hinder för deavsnitt 2.2.3 redovisat fierI har jag att ur
Samstämmighetenanställning i Samhall.beredasskall kunnagrupperna

faktorer påverkardet gällermellan olika handikappgrupper är närstor som

bristandetill Samhallarbete,dessa möjligheter t.ex.ett somgruppers

handikappet, målkonflikten mellanverkstadsledningenkunskap hos om

arbetsuppgiftersvårigheter finna lämpligarehabilitering,lönsamhet och att

etc.

också mångaminst halvtidKravet arbeta utestängerpå kunnaatt

från deanställning i Samhall, framför alltarbetshandikappade från en
medföra fleraprioriterade Själva handikappet kan således attgrupperna.

för arbets-från anställning i Samhall den nedre gränsutestängs genom

förmåga för gäller.närvarandesom

åtskilliga. så understrykstill förbättringar dock Bl.a.Förslagen är

arbetsförmedling,förbättrat samarbete mellanbehovet utökat ochettav

Samhall. Mellanformer dagcenterverk-omsorgsverksamheten och mellan
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samhet Samhalloch måste utvecklas och det bör inte finnas så strikta

gränser mellan dessa båda verksamheter En tilltagengeneröstsom nu

inskolning, pryoplatser och varierat utbudett arbetsuppgifter ärmer av
andra förslag. inbyggdaDen verksamheten och service och tjänster förs

ofta fram lämpligt alternativ för såväl psykiskt utvecklingsstördaettsom

psykiskt sjuka.som

Behovet sysselsättningsformer före Samhallanställning blir ocksåav en

alltmer tydligt. minst handikapporganisationernaInte finnspekar på detatt

rehabiliteringsgap mellan liv i passivitet inomett psykiatrin ochett t.ex. ett
liggeriliv arbete. frågorDessa emellertid inte inom för dennaramen

utredning.

Mot bakgrund de rehabiliteringseffekter och i Övrigt positivaav

verkningar följer inte deltagit arbetslivetatt i ellersom av en person som
enbart deltagit i terapiarbete möjlighet förvärvsarbeta skulle vägattges en

öka antalet anställda i Samhall från dessaatt sänka kravetattgrupper vara
på kunna arbeta minst fyra timmar. Föratt den detenskilde har en
rehabiliterande effekt siktpå kan innebära fast förankring i Samhallsom en
eller övergång till arbete på den öppna arbetsmarknaden samtidigtetten

det fyller mellan den institutionaliseradeett arbetsträningen ellersom gap

dagcenterverksamheten och kommunernas socialtjänst.

Det kan emellertid finnas risk med sådan åtgärd, nämligen atten en en
anställning i Samhall skulle bli liktydig med den bedrivssysselsättning som
bl.a. vid dagcenter.

Ett sätt är utveckla metoderannat att gör idet störremöjligt attsom

utsträckning kunna handikappade från deta emot prioriterade grupperna.
Det är därför angeläget det vid Samhalls arbetsplatseratt kontinuerligagörs

ansträngningar för förbättra arbetsuppgifternasatt innehåll, arbetsorganisa-

tion, mottagnings- och introduktionsrutiner. Det bl.a.är också viktig att
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ochde beredda mötaerhåller sådan utbildning ärarbetsledama att atten

sannolikt ökahandikappgruppers Detta kommerolika särart.hantera att

handikappade. En delförutsättningarna kunna fler storatt gravtta emot av

arbetsförmed-samarbete medframåtsyftande iarbete bör ske näradetta

lingama.

bättre ökadärför vägmetodutveckling jagfortsattEn attsom enser
påsänka kravetfrån de prioriterade änrekryteringen attattgrupperna

visst timmar.arbeta antalkunna ett

affársinriktningSamhall behöver ändra4.4

minskasIndustriproduktionen behöver4.4.1

strukturomvandling2000 styrelsen denår konstaterarSamhallI attmot

bli till följdnäringslivet nödvändigsvenska kommerdet att avsomav
omvärldsförhällanden ställa andra krav påkommerocksåändrade att

delar uppfattning.1980-talet. Jag dennade ställdes underSamhall än som

utbildningyrkesbakgrund ellerarbetshandikappade vidarefler harAllt en
sinSamhall medsysselsättningställer ände andra krav pågör attsom

hanikappa-framför alltverksamhet kan gällererbjuda.nuvarande Det unga

de.

därför nödvändighetmedframtida affärsinriktningSamhalls kommer att

varvid densig till konkurrensen,den internationellabehöva egnaanpassa
konkurrenssituationen behöverförmågaorganisationens klara denatt nya

tekniken utvecklas ochmed ändras,takt efterfrågemönstretIutvecklas. att

produktutbudförnyelse såvälindustriländer växer fram krävs avennya
affärsutveck-produktionsteknik. Möjligheterna till koncemgemensamsom
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förstärkas möta demening attminenligtSamhall börinomling nya
fortsätta och inomSamhall vissamåstebedömajag kanSåvittvillkoren.
för även i framtidenomstruktureringsarbete atti sitttaktenökaområden

lönsammainom affärsom-tjänsterochefterfrågadeproducerakunna varor
åsidosättande de socialamed ochinte skedockfårråden. Detta av

målen.arbetsmarknadspolitiska

i Nederländernabl.a.gjort ochharutredningenstudiebesökDe

omstruktureringsarbete den skyddadeStorbritannien visar avatt samma

länder.pågår i dessaverksamheten

motsatsförhållandenågot mellaninte hellerenligt min meningDet finns

förAvgörande framgångs-personalutveckling.affärer godgoda och enen
marknad, produktionkundbas,rik affärsverksamhet kunskaperär m.m.om

utvecklandemeningsfulla och arbetenFör sikt kunna skapa äräven påatt

påutvecklas ochdet nödvändigt affärsverksamheten sättett gynnsamtatt

arbetshandikappade. En positiv affär-arbetsuppgifterna till deanpassas

investeringar isutveckling nödvändigaför personal,utrymmeger nya

Samhallsmarknader, maskiner inventarier. framtidaoch Merparten av

förbättringar ligger varje enskild skallsåledes inte i arbeta i alltatt person

snabbare Samhall organisatoriskautnyttjar sina möjlighetertempo utan att

på effektivare En organisation sig eftersätt. olikaett som anpassar

förutsättningar har möjligheter genomföra sinastörre ambitioner denänatt

inte följer med i utvecklingen. Samhall bör därför 1990-taletundersom

inrymma olika organisatoriska lösningar. Jag återkommer till denna fråga

i kapitel
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möjligheter4.4.2 Tjänsteproduktion kan ge nya

industriella för närvarandeavsnitt skerPå flera för viktigaSverige en

samtidigatjänsteproduktion.och Detdirekt integration mellan varu-

förändringarna kantjänster växer. De pågåendeberoendet ochmellan varor
tjänsterochtjänsteindustriellt samhälle, därsägas leda till varorett

Sverigeintegreradeproduktionalltmer rentsammantörs i system. ansesav

utlandet.tjänsteproduktion ibyggaallmänt potentialha att uppen
lagra. BegreppochsvåraBakgrunden tjänster ärär att transportera somatt

tjänsterskräddarsyddahelhetslösningar medflexibilitet, till kunden,närhet

kvarstår dessutomtjänsteområdetvägledande. Påoch ställetprodukter iär

hinder kannationella Sådanaregleringar.i formmånga handelshinder av
Omväntmarknaden.den europeiskafullföljandetbl.a. upphöra avgenom
svenskasälja på denföretag villutländskaborde dock gälla att som

intresseradevi har bordereglertill demarknaden med hänsyn avvarasom
Samhall.förmöjligheterdärmed ävenöppnaSverige ochetablera sig iatt

inreEGsinträdesbiljett tillocksåkanVägen via Sverige vara en

marknad.

verksamheterpåbörjat utvecklingenårSamhall har under nyaavsenare
tillverkningsin-inriktning påalternativ till deninom tjänsteområdet som

Samhall börverksamhet.dominerat koncernenstraditionelltdustri som
ochkunskaperdetillvarautsträckning kunnaihärigenom större ta

välutbildadeochökandedenfärdigheter finns hos yngregruppensom
särskilttjänsteproduktion ocksåViss ärfunktionshinder.medpersoner

inriktningGenom sådanutvecklingsstörda.psykisktlämplig för t.ex. en

skulleteknikenutnyttja den modernautsträckningioch störreattgenom
anpassadearbetsgivare kunna skapaandraSamhallsåväl mersom

arbetshandikappade.arbetsuppgifter åt
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5 Samhall stiftelse eller aktiebolag-

Mina förslag sammanfattningi

Den stiftelsencentrala 24och de regionala stiftelsema tillombildas

aktiebolag fr.o.m. den l juli 1992.

Samhall AB blir moderbolag i den deorganisationen ochnya
regionala företagen dotterbolag i syfte stärka ikoncemstrukturenatt

Samhallgruppen.

Den nuvarande regionala indelningen bör basen verksam-förvara
heten 1990-talet.även under Samhalls koncemstyrelse emellertidbör

ha friheten fastställa den inre organisationenatt tilldenoch anpassa
kunnaförändrade förutsättningar för bli effektiv framgångsrik.att och

Sådana förändringar bör fortlöpande redovisas i planerregeringen

för framtida strategier.

Koncemstyrelsen skall förutom arbetstagarrepresentanter enligt lag

bestå nio ledamöter och suppleanter medtre Regering-närvarorätt.av

styrelsen och styrelseordförandenutser bland särskilden dem i

ordning. I övrigt tillämpas aktiebolagslagens bestämmelser Samhalli

AB.
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förutom arbetstagarrep-skallstyrelserdotterbolagensregionalaDe

medoch suppleanterledamötersjuenligt lag bestå treresentanter av
landstingetnomineringefterRegeringen trenärvarorätt. utser av

Aktieäga-suppleant.jämteordförandenstyrelsensinkl.ledamöter en

övriga fyraSamhall AB,regionala bolagen, dvs. utserdeiren
två suppleanter.jämteledamöter

ändamål änför andrabildas atti dotterbolagstyrelserFör som
utvecklande arbeteochmeningsfulltarbetshandikappadebereda

bestämmelser.aktiebolagslagenstillämpas

förhållandenuvarandei likhet med tre,revisorer börAntalet vara

bolagsstämman.ochsuppleanterjämte utses av
suppleanterjämterevisorerlikaledes utsesbördotterbolagenI tre

medi likhetbördotterbolagTill revisor ibolagstämman. nuvaran-av
revisorermoderbolagets utses.förhållandende en av

SamhallStiftelsen5.1

Samhallstiftelseform förValet5.1.1 av

skyddadebryta denväsentligtSamhall utdet attbildandetVid varav
förvaltningsadministrationen i ställetochden offentligasysselsättningen ur

stod mellan aktiebolagValeti friare företagsformer.verksamhetendriva

stiftelse.och
författningar ochärtöretagsformerdessa attmed bådaFördelen

till nackdel för detkangäller ochmyndigheterföreskrifter, varasomsom
ägda bolag stiñelser.elleroffentligtinte tillämpligaäraffärsmässiga,
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försäljning och förvaltningupphandling,bestämmelsergällerDet t.ex. om
affärshandlingar.i frågaoch sekretessoffentlighetegendom omsamtav

till aktiebolagslagenshänsynmedemellertid,Aktiebolagsformen ansågs

för verksamhetendast syftartvångslikvidation,bl.a.regler passa somom
förhållandet arbetsvårds-Detöverskott.kostnadstäckning eller attfulltill

därförkapitaltillskott avgörandebetydandekrav påföretagen ställde ettvar

stiftelseformen talade ocksåFör detvälja stiftelseformen.motiv för att

lönsamhetssyfteibedrivs förinteförhållandet skyddat arbete utanatt att

sociala målen. Någraoch remissin-tillgodose de arbetsmarknadspolitiska

motiv bl.a.förordade aktiebolagsformen. Deras det fördock attstanser var

liknandeförvaltningsbestämmelser demstiftelser saknas enhetliga finnssom

för till samhälleligaktiebolag. minska möjligheternaDetta skulle kontroll

och insyn demokratisk förankringöver verksamheten. Behovet och mediav

nflytande från bedömdes dockarbetsmarknadens väl kunnaparter

tillgodoses särskilda bestämmelser i de urkunder skulle regleragenom som
de regionala stiftelsemas verksamhet. Aktiebolagslagens bestämmelser om
förvaltning, redovisning och insyn i avseendeblev detta vägledande för

utformningen stiftelsemas stadgar.av

5.1.2 Samhalls organisation

Samhallgruppen är och särpräglad organisation. Verksamhetenstor ären

komplex jämfört med traditionella företag. Utbudet arbetstillfällen ochav
produktionskapacitet skall dels möta tjänstemarknadensoch efter-varu-
frågan, dels arbetsmarknadens efterfrågan på arbetsuppgifter handikappa-

de. Samhallgruppen har således unik roll och jämförelse meden en
näringslivet i övrigt eller affärsverken är därför svår göra. Denatt
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skalluppgiften kombineras med konkurrensut-arbetsmarknadspolitiska en

affärsverksamhet.satt

uppgift landetfå till ståndär överDen centrala stiftelsens att en

verksamhetensskyddade arbetet samordnaenhetlig ochutformning detav
uppfyllas till så lågaverksamhetens sociala mål kanaffärsmässiga del så att

centrala stiftelsen har ocksåkostnader möjligt. Den gentemot statensom
rollenverksamheten inomoch spelarñrdet övergripande ansvaret gruppen

primärtSamhalls verksamhetkoncern. ärmoderbolag inomett enav
hittillsmotiverad och den affärsmässiga delen hararbetsmarknadspolitiskt

skall hastiftelsensociala målen. Den centralavarit uppnå demedelett att

verksamhet. Deoch samordna derasstiftelsematillsyn de regionalaöver

ochdirektör VDemellertid verkställanderegionala stiftelsema har egen

avsnitt.dettaslutetstyrelse. Jämför även avegen

SAMHALLGRUPPEN

SAMHALL
centrala stiftelsen

Regionala24 SAMHALLTRADINGABföretag med dotterbolagstiftelser

Produktionsenheter410
med
Arbetshandikappade30 400
Anställda
Direkt anställda4 800

arbetsledarearbetare.
tjänstemän
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harSamhall jag nämnt i 2kapitel varit föremål för flera över-som

synsutredningar detta medfört någonutan att grundläggande förändring i

verksamheten när det gäller styrning och organisation, dels i förhållande

till regering och riksdag, dels vad gäller den interna strukturen.

Samhalls verksamhet har under de drygt elva år företagsgmppen funnits

utvecklats i riktning modern koncern,mot oaktat ien att gruppen
associationsrättslig mening inte omfattas aktiebolagslagens koncern-av
regler.

Stiftelsema inom Samhallgruppen juridisktär och ekonomiskt sett
självständiga rättssubjekt. De inteär några statliga ochmyndigheter kan

heller jämställas affärsdrivandemed de verken. De inte någonutgör således

del den juridiskt och ekonomiskt sammanhållnaav förvaltningen.statliga
Offentlighetsprincipen inteär tillämplig på företagsgruppens skriftliga

Ävenhandlingar. arbetsrättsligt Samhallär del den privata sektornen av
och inte den offentliga.

Trots Samhallgruppen består självständigaatt rättssubjekt ärav gruppen
statligt arbetsmarknadspolitisktett instrument. Det politiskastatliga och

inflytandet verksamhetenöver är därför stort.

Regeringens möjligheter sittutöva inflytandeatt vilaröver verksamheten
dels på privaträttslig grund regeringenatt styrelse ochgenom utser
verkställande direktören i den centrala Samhallstiftelsen, offent-pådels
ligrättslig grund regeringen föreslåratt statligagenom storleken denpå
merkostnadsersättningen jämte bidraget till fastighetsförvaltningen och

den lagstiftning reglerar Samhallsgenom regionalasom verksamhet. Jag
vill här erinra beslut i dessa frågoratt kräverom riksdagens medverkan.

I syfte stärka ägarinflytandetatt över de regionala särskiltstiftelsema,
med tanke på samordningsbehoven, gjordes år 1983 ändringar idelen
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25,198283l49, AUjfrstyrfunktionerna iochlednings- prop.gruppen

348.rskr.

regionala197948förordningenl97947 ochlagenEnligt om

övergripandefölja deskyldigaskyddat arbete dessaför är attstiftelser

budgeteringplanering,röri frågormoderstiftelsenfattasbeslut somavsom
ytterligarerehabiliteringspolitik. Sompersonal- och ettekonomioch samt
regionaladelämnabefogenhetercentrala stiftelsen attdenstyrmedel har

verksamhet.anvisningar i derasstiftelsema

regionaladestiftelsen ochcentralakopplingar mellan denstarkaDe

efterochdirektörverkställandedirektivrätt,med rättstiftelserna utseatt

ifrågasättakangörflertalet styrelseledamöter attnominering ommanm.m.
subjekt.juridiskafriståendemening äri vissstiftelsemaregionalade en

marknadenssamtidigtförstärktsstiftelsens inflytande harcentrala somDen

ökat.betydelse

SamhallpåverkarsektornstatligainomReformarbetet den5.1.3

arbetsmarknadspolitik,samhälletsviktigförvaltar delSamhall, en avsom
Samtidigtblir allt större.konkurrensmarknader där inslagenpåarbetar av

alltkrävernäringslivetsvenskainternationalisering det ensomsker aven
spelreglerna.tillanpassning de internationellastörre

tillförvaltningenangeläget statligaockså den anpassas nyaDet är att

i samhället ochförhållandenbehov ändradeoch i takt medförutsättningar

Regeringen harutvecklas.resultatorienterade styrningdenmedlinjei som
stabiliseraföråtgärder19909150 attriksdagenskrivelsen tillisåväl om

1991 årsiutgifternaoffentligatillväxtenoch begränsa deekonomin somav
föromfattande åtgärdsprogram attbudgetproposition bil. 2 presenterat ett



155199167SOU

ekonomins funktionssättförbättra ochekonomin,svenskastabilisera den

skrivelsenI anfördesutgifterna. bl.a.offentligadetillväxtenbegränsa av
tillväxtmöjligheterbättreskapamed ärviktigt inslag i arbetet attattettatt

Till deförmögenhetsförvaltningen. förändringarstatligaeffektivisera den

Ävenstiftelsen Samhall.bl.a.hör översynenaktuella redanär avnusom
Utvecklingenförföremål översyn.statliga affärsverksamhetenden är av

i ökadpåinriktasaffärsdrivande verksamhet utsträckningattstatens

19909187.jfromvandla dessa verk till aktiebolag prop.

har riksrevisionsver-Som offentliga sektornled i utvecklingen denett av
därket RRV sådanabl.a. kartlagt statliga stiftelser, dvs. är stiftare,staten

antingen och föreslagiteller tillsammans med riktlinjerpart,ensam annan
för användningen statlig verksamhet.stiftelseformen för Hit hörav
Samhall. Stiftelseformen bör enligt riksrevisionsverket inte användas för

verksamhet förär så central betydelse vill ståstaten attsom av pass man
huvudman, ha finansieringsansvaretdet huvudsakliga haensam som samt

möjligheter till insyn och direktstyming. Myndighetsformenstora är det

naturliga valet för denna verksamhet. vissa fallI kan bolagsformentyp av

övervägas, detnär frågaär konkurrensutsatt näringsverksamhett.ex. om
ifr även RRV 1989422 Stiftelser för statlig verksamhet.

Regeringen har med anledning verkets i 19909ll00,rapportav prop.
bil. 2 lagt fast vissa principer innebär restriktiv hållning till statligsom en
verksamhet i stiftelseform och i allt väsentligt stämmer överens medsom
riksrevisionsverkets förslag till riktlinjer för statlig verksamhet stiftelse-

form.

5.1.4 En lag stiftelserny om
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Inom justitiedepartementet pågår arbete stiftelselag förmedett enen
civilrättslig stiftelseväsendet. kanEn lagrådsremiss ireglering ämnetav

framtid.väntas inom Enligt erfarit kommervad jagmycket snaren
förslagen väsentligt återfinnsi allt byggai på de förslagremissen att som

i 198714 Stiftelser.promemorian Ds Ju

Promemorians stiftelselag särskilttill i dettaförslag är sammanhang av
intresse förslaget stiftelseformsärskildi Det ärtvå avseenden. ena om en

s.k. stiftelser ellerbildasanslagsstiftelser för statensom ensamav

tillsammans stiftare. Det andra likvidationförslagetmed är avomannan

stiftelser näringsverksamhet. i sakDet förslaget innebärutövarsom senare
näringsverksamhet istiftelse skyldig trädautövar äratt atten som

likvidation stiftelsens tillgångar lägre änvärdet är summan avom av
istiftelsens har övrigt utformats anslutning tillskulder. iReglerna nära

13bestämmelserna likvidation i Enligtkap. aktiebolagslagen. pro-om
emellertid inte tillämpligamemorieförslaget avsedda pådeär att vara

anslagsstiftelser.

lagrådsremissen innehålla förslagEnligt erfarit kommavad jag kan ettatt

intemed anslagsstiftelse inrättats lagden innebörden att en som genom

Samhallsstiftelselagens tillämpningsområde. Förskall omfattas av

vidkommande bli stiftelselagenkonsekvensen sådan regelskulle attav en

centrala regionalaskulle bli tillämplig den stiftelsen, inte på depå men

stiftelserna.

5.2 framtida associationsformSamhalls

5.2.1 Inledning
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Samhall har i skrivelse 23den augusti 1990 till arbetsmarknadsdeparte-en

föreslagit regeringen skyndsamtmentet att utreder företagsgruppens

juridiska företagsform och framhållit stiftelseformen fleraatt numera av
skäl framstår mindre fördelaktig än aktiebolagsformen utifrån densom

totala verksamhetens behov. Inte minst gäller det från ansvarssynpunkt i

kommersiella sammanhang. Samhall framhåller vidare ändringen iatt
företagsbeskattningen kommer göra det ofördelaktigareatt bedrivaatt
omfattande rörelse i stiftelseform.

Även riksdagen har i anslutning till behandlingen anslaget Bidrag tillav
Stiftelsen Samhall för budgetåret 199192 med hänvisning till RRVs rapport
och det pågående lagstiftningsarbetet i fråga stiftelser, dettauttalat attom
beslutsunderlag kommer utredaren god vägledningatt vid övervägandenge

Samhalls framtida Organisationsform jfr bet. l99091AU 12.om

5.2.2 Bolagsformen till Samhallstar möjlighetervara

Samhallföretagen iär allmänhet verksamma inom flera branscher och

arbetar på marknader där både den nationella och internationella konkur-

har ökat starkt sedan Samhalls tillkomst. ändamålsenlig ochrensen En

effektiv styrning verksamheten är också angelägen. försvårasDettaav av
den organisationsstruktur Samhall har i dag, ineffektivsom som ger en
resursanvändning och långsam och ibland utebliven tillanpassning nya
krav. Koncernpotentialen också iär alltför liten utsträckning tillvaratagen.
Detta märks särskilt vid utformningen koncerngemensamma strategier,av
styrningen investeringar och genomförandetav marknadsföringför-t.ex.av
säljning, produktutveckling och produktionsteknik. Genom utnyttjainteatt
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förmerkostnaderstrukturellauppståri full utsträckningkoncemstyrkan

verksamheten.

beslutsfattandeteffektivisera ärrenodla rollerna och attEtt sätt att

iaffärsverksamhetallhuvuddelenassociationsform,använda den avsom
aktiebolagsformen.dvs.utomlands, bedrivs inom,liksomSverige,

socialatillhänsynaffärsverksamhetför i sinMöjligheterna tastaten att

arbetsmark-del ocksåSamhallsregionalpolitiska mål förochoch som-
associationsform.verksamhetensinte beroendemål ärnadspolitiska av-

tidigareverksamheten. Jag hargivetvispåverkas sättetDäremot styraatt

jfrstiftelseniinflytande utövasvilket nuvarandepådet sättberört statens

5.1.2.avsnitt

reglerasverksamhetvilkasrättssubjektsjälvständigaAktiebolag är

framtideniemellertid det ävenaktiebolagslagen. Jagi attfrämst anser
frånaktivt inflytandeutövafinnas möjligheter ettstorakommer attatt

i fråga bolag.sida ävenägarens om

aktiebolagslagenTvángslikvidation enligt5.2.3

aktiebolagslagens bestämmelserinte problemet meddåKvarstår om

för stiftelseformenskäl valetvägandetvångslikvidation ett tungt avsom var
aktiebolagslagen har sedermerabildades Bestämmelserna iSamhallnär

kontrollbalansräkning skall1983453lagen såskärpts att numeragenom en
understiga hälften detmisstänksdet kapitaletså snart avupprättas egna

kapitalet.registrerade

1990 anfört23 augustifor den attdelhar i skrivelsenSamhall egen
statligaanvänds för dende utbetalningsrutinererfarenheterna somav

likvidationsbe-risk förmerkostnadsersättningen finnsvisar intedet attatt
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tillämpningsproblem Samhallgrup-tillupphovskulle omstämmelsema ge
torde detverket enligtsjälvaaktiebolag. Itillskulle ombildas senarepen

tillbidraget stiftelsenstatligaårligadetfrån Samhalluppgift somvara
uppstå.inte kommer attlikvidationssvårighetergaranterar att

denkommer lagenråderförhållandentill deI nyamotsats omsom nu
innehålla bestämmelsersannoliktregler,stiftelser, förutom allmänna att om

näringsverksamhetbedriver jfrstiftelserlikvidationsförfarande för som

avsnitt 5.1.4.

avgörandehar betydelse förfråga längreJag därför inte dennaattanser
associationsform.Samhalls framtidavalet av

beskattningshänseende5.2.4 Bolagsformen fördel ien

statliga inkomstskattendet förstal skattereformen sänktes den försteget av
19899050, SkU 10,flesta företagsformer 52 40de från till % prop. rskr.

5296. alltjämt till 96.För familjestiftelser Bolagsskat-uppgår skattesatsen

19909154, 10,har 30 SkU 106.sänkts till jfr. rskr.ten numera prop.

Rätten resultatutjämningsfondgöra avsättning till lagerreserv och haratt

vidare tagits SURVbort. En särskild skatteutjämningsreserv införtshar

för aktiebolag inte för företagensstiftelser och baseras på beskattademen

kapital K-surv. Avdrag för med 30avsättning medges högst %. Föregna

företag med litet kapital alternativ reserveringsmöjlighetmedges påeget en

maximalt 15 lönesumman L-surv.av

Allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar m.fl. gynnades i det tidigare

de skattebefriade för vissa inkomster. Försystemet att attgenom var

åstadkomma dessa subjekt får ställning i detatt systemetsamma nya

föreslog utredningen reformerad företagsbeskattning URF iattom man
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inkomsten skattepliktig ochfördelaförekommande få påfall skulle enen
stiftelse-skall väljas siktskattefri övervägsdel. lösning påVilken avsom

198803 närvarande utrederFiföreningsskattekommittén föroch som
19886.och ideella dir.stiftelser föreningarbeskattningsreglema för

troligtintemed kommittén förefaller dethaftEnligt det jag harsamråd

för bl.a.förändringar i skattskyldighetenväsentligadet blir någraatt

stiftelser.

detinnebäraför Samhall därförskulleAtt bibehålla stiftelseformen att

skattekompensationerhållerSamhall redansärskilda kapitaltillskott somnu
resultatutveck-avsättning till ochlagerreservför förde ändrade reglerna

finansierasframtidenbedöma, ikanlingsfond såvitt jag ävenkommer att

följer nuvarandeeftersläpningseffektvia statsbudgeten. Den avsom

innanfyra årpåverka statsbudgeten undertaxeringsregler kommer ettatt

beskattnings-reglerats. Deräkenskapsårs slutligenskatt gynnsammare
föredra.denna synvinkelför skulle ävenreglerna aktiebolag attvaraur

till aktiebolagombildas5.2.5 Samhall bör

aktiebo-väljaflera skäl hinderNär Samhall bildades attmotsomangavs
tvångslikvida-aktiebolagens reglerbl.a.lagsformen för verksamheten, om

inte hellerkapitaltillskott. Det ansågsbetydandetion och kraven på

formerbedriva den iinriktningförenligt verksamhetensmed att som

liknande näringslivets.

affär-statligabolagisering dendithänUtvecklingen har gått att aven
socialatill ochuppgift hänsyntillharsverksamheten även att tasom

förmögen-effektivisera statligaför denregionala blir allt vanligaremål, att

hetsförvaltningen.
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regeringen 1991Dessutom kommer hösten till riksdagen läggaatt ett

förslag till helt stiftelserlag bl.a. innehållakommer atten ny om som
bestämmelser tvångslikvidation för stiftelser näringsverk-utövarom som

samhet.

Skattereformen har också fått konsekvenser ñr stiftelser därmedoch

jämställda. De beskattningsreglema för aktiebolag, inteärgynnsammare

bara till fördel för Samhall, innebär också eftersläpning idenutan att

statsbudgeten uppstår det särskilda förkapitaltillskottetsom genom

skattekompensation bortfaller.

Även jag återkommer till frågan riksdagens regeringensochom om

möjligheter insyntill i och inflytande Samhallöver företagsgruppenom
ombildas till aktiebolag fanns det några remissinstanser redan dåsom

Samhall bildades, ansåg detta skulle aktiebolagsfor-bättreatt garanteras om
då hade valts.men

Det finns också ekonomisk aspekt på bolagsformen. inteGenom atten

utnyttja koncempotentialkunna den övergång aktiebolag skulletillsom en

medföra uppstår strukturella merkostnader för verksamheten.

Mot bakgrund vad jag har anfört föreslår jag centraladensåvälattav nu
24stiftelsen regionala stiftelsemade aktiebolag.ombildas tillsom

Övergången till aktiebolag lbör ske den juli i1992. återkommerJag

kapitel 6 motivering tillmed de bestämmelser jagavser ingåskallföreslå

i bolagsordningama m.m.

5.3 Samhalls inre organisation

5.3.1 Nuvarande struktur
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gjorts underorganisationSamhalls verksamhet ochDe översyner somav
till någradetta lettlösningarresulterat i olika förslag tillåren har attutan

förändringar.påtagliga

delsproduktbolag,frågan delsTidigare har s.k. samman-om enom
regionala stiftelser varitantal24 färrelänsstiftelsema tilldeläggning ettav

framtida19836 Samhällsföretagsgruppensutredning ifrför Ds Aföremål

m.m..organisation

ansvarstörhållandensyftade klarareProduktbolagen till skapaatt genom

marknadsföring i ochför produktion ochsamla ansvaret sammaenatt

framförefaller vuxithaenhet. Tanken produktbolagorganisatoriska på ur

marknads-produktions- ochnödvändigDelserfarenheter. helttvå att en
framhaft svårt växastiftelsemamellan desamverkan regionalamässig att

tillämpaskundesamarbetsformerväg. Delsfrivillighetens depå att som

svårigheterlagstiftning visade påför gällande intentioner ochinom ramen
dockFörslaget genomfördeseffektivitet.uppnå önskadgällerdetnär att

kvarstår.problemenkunnat konstaterajag harochinte att

mycketindustri påverkas3.1avsnitt pekat svenski påharJag att numera

SamhallGenomtidigare.förändringar i omvärld än attvårsnabbare av
vidtabehov kunnakonkurrensutsatt uppstårmiljöi attettarbetar aven

utbud ochverksamheten tillstrukturförändringar för kunnaatt anpassa

under konkur-verksamhetocksåDet är tveksamtefterfrågan. somenom
organisationskall hamarknadenpå den kommersiellarenstryck enagerar

helaenhetlig över landet.ärsom

organisationsstrukturEn5.3.2 ny
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uppbyggnadennuvarande ellerdenbehållamellanstår attValet att

är ändamålsenligtvadfrånutgångspunkt mestmedSamhallorganisera som

situationer.olikai

2000år förordatSamhallöversynsutredning motsinSamhall har i en

innebärorganisationsstrukturpluralistisk som
strukturer. Detregionala är därvidutifråndotterbolag organiserade-
vad motiverasföretag än utifrånregionalaangeläget inte ha fleratt som

effektivitetsskäl,

affárstöretag meddotterbolag koncemgemensamma samlatär ettsom-
samtliga arbetsplatser inomfor personal och affärer för ettansvar

Sådanaskalfördelar.affärsområdesegment dotterbolagdär det uppnås

skall inrättas ha verksamhetendetta effektivt än inär är attmer

regionala bolag,

dotterbolag förstärker samverkansformerna mellan olika Sam-som-
hallföretag för försäljning, produktutveckling, produktionsteknikt.ex.

eller personalutbildning samt

delägda bolag med företag joint för tekni-externa t.ex. venturesom-
kutveckling, utlandsförsäljning m.m.

Alltsedan förslaget inrätta produktbolag fördes fram i börjanattom av
1980-talet kritikhar framför allt riktatstvå slag ändra denmot attav

nuvarande organisationsstrukturen.

För det första det inte förenligt bibehållnamed höga arbets-attanses

marknadspolitiska socialaoch mål bedriva verksamhet för arbetshandikap-

pade i likartade organisationslösningar näringslivet väljer. För detsom



164 199167SOU

affärsmässighet effektivitet kommerandra produktion, ochbefaras attatt

arbetstakten arbetsplatsernaenskildabli på demål i sig, medför attsom
sådant påverkar denegativttill detkommer drivas ett tempo attatt upp

till rehabilitering.möjligheterarbetshandikappades

motiven bakomde väsentligasteJag vill erinrahär ettatt avom
branschmässigåstadkomma effektivareSamhallgruppens bildande attvar en

syfte utvecklingi främja positivsamordning verksamheten, att avenav
Dehandikappades delaktighet samhällsbyggandet.ibåde sysselsättning och

förliksompåkallade inom töretagsgruppenärstrukturforändringar nusom
meningnäringslivet i enligt minövrigt ställerochden sektorngemensamma

flexibilitet. Allanpassningsförmåga ochorganisationenskrav påstora

omfattandestrukturförändringar förutsättererfarenhet visar på att

bli effektiva.förorganisationsförändringar att

organisationsstrukturframtidaSamhalls

Samhall

Dotterbolag organiserassomRegionala utifrån marknadproduktexdotterbolag distributionskanaleller

regionalaframtida affärsstruktur jag denSamhallsMed hänsyn till attanser

1990-talet. Enför verksamheten underorganisationen skall basen ävenvara
bli nödvändigregionala företag kan dockreducering antaletviss avav

iden Samhallkoncemeneffektivitetsskäl. Det också angelägetär att ennya
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framtid får sådan organisation koncemstyrelsen efter det riksdagatten att-
och regering via beslut riktlinjer och bolagsordning ioch ekonomiskaom

villkor har de grundläggande förutsättningarnagett för verksamheten kan-
bli effektiv och framgångsrik. Samhall bör därför ha frihet fastställa denatt

inre organisationen och exempelvis kunna inrätta koncemgemensamma

affärsföretag säljbolag, branschföretagt.ex. Dengemensamma etc.
pluralistiska Samhallgruppen föreslagit i sinansats översynsrapport kan

därvid tjäna modell.som

5.4.1I avsnitt visar jag på hur ägarinflytandetvägar kan vidutövas även

bolagisering Samhall. Jag utgår därför ifrån eventuellen av att en
reducering antalet regionala bolag är sådan åtgärd kommerav atten som
ingå naturlig del i de planer för framtida strategier styrelse ochsom en som
koncemledning enligt mitt förslag skall åläggas fortlöpande redovisa föratt

regeringen.

5.4 Samhall AB

5.4.1 Riksdagens och regeringens framtida styrning och insyn

Riksdagen

I avsnitt 5.1.2 jaghar redogjort för det nuvarande politiskastatliga och

inflytandet Samhall.över Med hänsyn till Samhall framtiden skallatt även i

arbetsmarknadspolitiskt instrument finansieratettvara via statsbudgeten är

det angeläget detta inflytande bibehållsatt när Samhall tillombildas

aktiebolag.
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riksdagenverksamhetenstatligaför styrning denformenDen somavnya
ijämställda inordnatsdärmedochmyndigheter ettinnebärgodkänt att

förblir föremålmyndighet normaltvarjesåcykliskt mönstertreårigt enatt

påi avvaktanSamhall hartredje år.verksamhetsprövningfördjupad vart

devidPrövningen skallinte ingått i dettautredning system.denna

regelverk,innefatta deoch ocksåresultatorienteradstarkttillfallena vara
förRiktlinjernaadministrerar.myndigheterna atttransfereringar m.m. som

först iutveckladesverksamhetenstyrningen den statligautveckla av
riksdagensdärefterverksledningsspropositionen 1987 ochår genom

1988. denGenomkompletteringspropositionen årtillställningstagande nya

anvisainte enbartregeringenkommer riksdagen och attbudgetprocessen

för denresultatförväntatinriktning ochockså önskadattutan angeresurser
resultatstyrning.treårsperioden, s.k.närmaste

1987882150, bil.22619868799, och29,KU rskr.Jfr prop.prop.
394.30, rskr.FiU

budgetsproposi-budgetpropositionSOU 199083betänkandet Nyl av

inslag iriksdagen,föreslår bl.a.utredningen etttionsutredningen att som

intensivareutvecklat ochbör bedrivatreårsrytmen, ettden mernya
sina utskott.främstutvärderingsarbete,ochuppföljnings- genom

innebär riksdagen ochi denNyorienteringen statliga budgetprocessen att

utsträckningiochdetaljstyra, störremindrei utsträckning skallregeringen

resultat.och krav påvillkorekonomiska ochmål,styra genom ramar
utvärdering.kraven ochpå uppföljningskärpsSamtidigt

bolagibolagsstämmorvidRiksdagsledamöter har närvaraäven rätt att

härtillanslutningS0 i% ochdirekt till i minstprincipstatenägs avsom
insynförbättra riksdagensförDenna rätt tillkommithar attfrågor.ställa

regleradförfattningsmässigtinteföretagen. lnsynsformen ärstatligai de
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föreskrivits i bolagsordningenägarinflytanderegeringensi kraftharutan av

företag.berördaför
det politiska inflytandetattdetta garanteramening kommermin attEnligt

framöver.fortsatt stortSamhall kommer attöver vara

Regeringen

statligade aktiebolagen.förhandi första ägaransvaretRegeringen har

verkställande riksdagensochberedandefunktionRegeringens organ avsom
fastställandetbådevidmedverkar deregeringenbeslut innebär att av

finansieringenochverksamhet den.riktlinjerna för bolagensallmänna av

disponeraskall medlenSamhallRedan villkoren förär att somnu
förhållandenSammai regleringsbrevet. gälleranvisas i budgeten införda

från statsmaktemasgaranti sidaför sådana aktiebolag haräven omsom en
prestationer.vissa I dennavisst ekonomiskt bidrag i delutbyte motett

således inte någon skillnadmedför ombildning Samhall till aktiebolagen av
i frågaförhållanden. kan också överväga bolag,nuvarande Man attmot om

stiftelser karaktär riksdagenm.fl. fullgör uppgifter sådan ochattsom av

regeringen ha insyn i inflytande verksamhetens inriktningbör och över att

träffa flerårsavtal Förockså förutsättningarna bidraget skallattsom anger

erhållas.

Förutom den budgetprocessen ställer ökade krav på regeringenatt nya

vid budgetpropositionens utformning kommer också den pågående

bolagiseringsprocessen inom rad statliga områden ställa krav påatten

regeringskansliet utveckla ägarroll styrmetoder.ochatt

Aktiebolagsformen innebär också tyngd kommerstörre läggasatt atten

vid uppföljning och analys resultat och måluppfyllelse tidigare.änav
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de bolag delvisDen där helt eller ägerformella styrningen statenav

bolagsstämman.aktierna på val styrelseGenomregeringenutövas avav
bolagsordningen föra in särskilda bestämmelseroch möjligheten iatt om

indirektkanverksamhetsinriktning utövastatens ettrepresentanterm.m.
Ägarinflytandetverksamhet. ocksåinflytande kan utövasöver bolagets

före-koncemledning faståläggs läggaochstyrelse attatt engenom
fortlöpandeför framtidatagspolicy strategier,planeroch upprätta som

redovisas till regeringen.

inom Samhallgruppen5.4.2 Ledningsfunktionen

Koncernstyrelren

odelatstyrelsen inför harEnligt det ägarnaaktiebolagslagen är ettsom

Samhallsinnebär ocksåDettaför verksamheten. attansvaransvar

riktlinjerfor bolaget följer dekoncemstyrelse skall stats-att somsvara

verksamheten i koncernen.makterna fastställer för

föremål för fleraSamhalls styrelse varitsammansättningen harav
1 1989från julinuvarande gäller denförändringar 1980-talet. Denunder

regeringskansliet,företrädare förriksdagsledamöter,och består tre enav

Landstingsförbundet, handikapprörelsen,arbetsmarknadsstyrelsen, enenen
huvudorganisationer, näringslivet och oberoendetvåtvå de anställdas en

ordinarie finns elvade tolv ledamöternastyrelseordförande. Förutom

och viceRegeringen samtliga ordförandepersonliga suppleanter. utser -
mandattidennuvarandei särskild ordning för högst år. Denordförande tre-

30 1992.junilöper denut
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Genom denna ändring ökade näringslivets representation handikapp-och

rörelsen kom plats i styrelsen. Behovetatt ha från myndig-atten av en
och organisationerheter fristående styrelseordförande harperson som

understrukits valet den nuvarande ordföranden, kommergenom av som
näringslivet.från För åt detta behövdestyrelsenatt utrymme utan attge

utökas reducerades antalet riksdagsledamöter till Landstingsför-ochtre

bundet fick plats.en

Samhall har i sin översynsrapport Samhall 2000år avstått frånmot att

några förslaglägga vad gäller koncemstyrelsen med dethänsyn till äratt

ägarens uppgift. Samhall framhåller emellertid förändringdenen att som
genomfördes för två år sedan är ändamålsenlig styrelsensoaktatsnart

storlek. Samhall ifrågasätter dock ordningen med suppleanter.personliga

En vägledande princip för övriga statliga bolag skallär styrelsernaatt

försmå effektiva, vanligen högst tio Styrelseleda-attvara vara personer.
mötema för sin kompetens driva företag deutses för påatt ellerett att

kan bidra tillsätt verksamheten utvecklas.annat Personliga suppleanteratt

i allmänhet inte kan i vissa fallutses nödvändigt. Antaletmen vara
begränsas i falldessa till absolut minimum. Det ligger heller någotett inte

allmänt intresse i eftersträva representativitet iatt för olika grupper
samhället.

Samma förhållande bör gälla för Samhalls framtida förkoncemstyrelse

arbetsformer säkerställer kontinuitetatt och Antaletge som engagemang.
ledamöter bör därför begränsas till nio och antalet tillsuppleanter tre.

Genom Samhall ombildas till aktiebolag kommer 19871245att lagen

styrelserepresentation för de privatanställda tillämplig. Detbliom att

innebär för de fackligaatt organisationernatre representanter skall beredas

plats i styrelsen. De har enligt lag rätt suppleanter.samma att utse
Eftersom stiftelser inte omfattas denna lag företräder nuvarandedeav
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LOTCO ochhuvudorganisationemai styrelsenfackliga representantema

Samhalllades fast närstyrelsenifördelning platsernaenligt den somav

19777830.jfrbildades prop.
beståsåledes kommaskulleframtida koncemstyrelse attSamhalls av

hänsynmedsuppleanterordinarie och högstledamötertolvsammanlagt sex

styrelserepresentation.tillråttarbetstagarnastilltagen
kontakteriroll såvälcentralintaStyrelseordföranden kommer att en

regeringendärförbörhonkoncernen. ellerinom Han utsesutanför avsom

ordning.särskildi

sammansättningStyrelsens

Kon-AB.i Samhallaktiernabli ägarekommerStaten att ensam av
ocksåregeringen. Jagsin helhet bör därföricernstyrelsen utses anserav

sammansättning.styrelsensfribörregeringen avgöraattvaraatt
medmedenligt min mening sättasbörStyrelsen personersamman

frågor,affärsstrategiskapersonal-organisationsutveckling,frånerfarenhet

samhällsområdenberördaarbetsmarknadspolitik t.ex.och andra som

handikapporganisationema.ochlandstingsvärlden

styrningriksdagensstatliga budgetprocessen förutsätter att avDen nya
långsiktighetpräglas ochskallverksamheten i fortsättningenstatligaden av

arbetsmarknadspoliti-Samhall,mål och gällerfastställande detnärsomav
beredasskallmeningformellidärför ifrågasättavill riksdagenJagken. om

situationen.parlamentariskastyrelse denSamhalls i förhållande tilliplats

tilli fortsättningenenskilda riksdagsledamöter även utseskanGivetvis

Samhalls styrelse.iledamot
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viktiga samhällsområdenivärde äremellertid klart attfinnsDet ett
för och kan bidra tillsittoch kännerstyrelseni attföreträdda ansvar

väljer tillämparegeringenOmverksamhetsidé. attSamhallsutveckla ett

utvecklats kan denpraxis nuvarandeenligt dennomineringsförfarande som

förebildtjänadärvid för denfördelningensammansättningen och som

också fribörRegeringen avgörakoncemstyrelsen.framtida attvara

ändamålsenligt styrelsearbetesåfördelningen suppleantplatsema ettattav
suppleantema intemening börminmöjligt. innebär enligtblir Det att vara
koncemstyrelsensvidnärvarorättpersonliga och de skall haatt samman-

träden.

styrelseordförandeninkl.För jag fem ledamöter fråndel kanegen se
dockligger värde iägaren näringslivet. Detoch ettstaten att som
olika företrädarebereda förkomplement till det statliga inflytandet stora

Återstående fyrasamhällsgrupper ledamöterplats i koncemstyrelsen. bör

därför jag ibland organisationer nämnt det föregående.sådanautses som

Suppleantplatsema ytterligarebör utnyttjas för tillgodose det behovatt av
information och insyn förekomma.kansom

Bortsett från regeringen ordning i stället för bolagsstämmani särskildatt

skall styrelse och ordförande aktiebolagslagens bestämmelserbörutse om
mandattid för och upphörande styrelseuppdraget, styrelsens ansvarsfrihetav

tillämpas. Det innebär mandattiden för ledamöterna bör löpa frånattm.m.

bolagsstämma till bolagsstämma inte i bolagsordningen.annatom anges

Verkställande direktör

Enligt aktiebolagslagen detär styrelsens uppgift tillsätta verkställandeatt

direktör. Med hänsyn till mina överväganden riksdagens och regering-om
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insynoch i bolaget förutsätter jag dockmöjligheter styrningtill attens

i denna fråga.samråd sker regeringenmed

5.4.3 dotterbolagens styrelserDe regionala

StyreLsen dotterbolageni

fårSamhall moderföretagets styrelseföreslårI översynsrapporten att

företageni i regionalabefogenhet samtliga ledamöter styrelserna deatt utse

i andra företagsgrupper. Samhallskerpå motsvarande sätt attansersom

regionala och ärsammansättning de styrelserna harden allsidiga somnu

speciallagstiftning.skallstyrka, framtideniäven garanteras genom enen
börliksom personliga suppleanterantaletAntalet ledamöter i styrelserna

däremot minskas.

landstingenstyrelsens elva ledamöterFör gällernärvarande utseratt av
efterstiftelsensuppleanter, medan den centralafem inkl. ordförande jämte

regionala fackliga huvudorganisationerna,nominering AMS, defrån

verkställan-övriga jämte ochnäringslivet de suppleanteroch Samhall utser

1983, harvarit i kraft sedan l julide direktör. ordning denDenna som

förnödvändigttillgodose det personsambandbl.a. tillkommit för äratt som

smidiga insynsmöjligheter i regionalaförutsättningar för deskapaatt

beslutsfattande.informationsutbytestiftelserna snabbhet i ochoch

tillanställda adjungeradefinns fackliga för deDärutöver två representanter

styrelsen.

historisktstiftelsernastyrelsesammansättning i de regionalaNuvarande är

statligatill vida Samhall bildades den ochbetingad så att attgenom

förlandstingskommunala verksamheten landets arbetsvård slogs samman
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i 24 regionala stiftelser. Fram till 1983år också kostnadsansvaret förvar
verksamheten delat mellan och landstingen. sammansättningenstaten kan

även uttryck för velat skapaett insyn iatt verksamheten frånses som man
bred intressekrets.en

Det finns skäl, bl.a. socialpolitiska och den historiska anknytningen till

landstingen, talar för denna ordning skulleatt kunna bestå i densom
framtida Samhallkoncemen. Men med hänsyn till den vägledande principen

styrelserna inte bör för föratt effektivt kunna utförastora sittattvara
uppdrag och varit grunden för mina ställningstaganden i frågasom om
koncemstyrelsens storlek för tillgodosesamt kravetatt på ökatett
ägarinflytande jag förändring nödvändig. T.ex. landstingensböranser en
representation i dotterbolagens styrelser kunna minska något negativautan
konsekvenser från inflytandesynpunkt.

Jag föreslår därför antalet ledamöter iatt dotterbolagens styrelser

begränsas till sju och antalet suppleanter till Suppleanterna bör intetre.

personliga, jag framfört i frågautanvara suppleantplatsema isom om
koncernstyrelsen, utnyttjas för olika intresseorganisationersatt garantera

möjlighet till information och insyn. De bör också vidha närvarorätt

styrelsesammanträdena i dotterbolagen.

Genom även de regionala stiftelsemaatt ombildas till aktiebolag kommer

lagen 19871245 styrelserepresentation för de privatanställda bliom att
tillämplig. Det innebär föratt detre fackligarepresentanter organisationer-

skall beredas ordinarie plats i styrelsen ina minst 17 regionaladeav
företagen och i resterande sju två ordinarie styrelseledamöter. fackligaDe

organisationerna har också rätt suppleanteratt utse för företrädare.sina

Styrelsema i de framtida regionala dotterbolagen inom Samhallkoncemen
kommer således bestå högst tio ordinarieatt ledamöter högstochav sex
suppleanter med hänsyn till de anställdas rätt till styrelserepresentation.



199167SOU174

fastställermoderföretagetkoncemstruktur äri attNormalfallet en
Samhallocksåvilketdotterbolagsstyrelser,ochföretagsorganisation

haskallkoncemstyrelsenförordatjagföregående har attdetIpåpekat.

därförbordeorganisationen. Detden inreförfoga över varafrihet att
Samhall AB,dvs.dotterbolagen, utseri regionaladeägarennaturligt att

sambandethistoriskatill detmed hänsynbolag. Meni dessastyrelserna
bl.a.Samhall,ifinnssamhällsintresseoch detlandstingen stora sommed

statsbudgeten,finansieras viaverksamhetenbetydande delatt avengenom
princip.från dennadock görsjagföreslår att avsteg

ikoncemstyrelsenibefogenheter såvälochroll somStyrelsens

uteslutandeigängseärsig detskiljer delvis från ettdotterbolagen som
verksamhetenriktlinjerna föraktiebolagverksamtkommersiellt attgenom

statsmakterna.fastläggs av
i länlandstinget utse trenomineringdärför efterbörRegeringen resp.av

styrelseordförande itilldemstyrelseledamötema ochsjude avenav
Anmälansuppleanterna.dedotterbolagregionala jämte tresamtliga aven

årligadenvidkoncemstyrelsen skei frågaliksomskallvalet omav
bestämmel-aktiebolagslagensefterMandattidenbolagsstämman. anpassas

suppleanter.och tvåövriga ledamöterfyraABSamhall utserser.
dotterbolagenregionala utseSamhall i delåta ABGenom att nya

denmellansambandbibehålls detstyrelsens ledamötermajoriteten av
1983årtillkom redanstyrelsernaoch de regionalastyrelsencentrala som

stiftelseorganisationen.nuvarandei den
regering viariksdag ochdetefterkoncemstyrelsenkan attHärigenom -

grund-villkor deekonomiska gettavtal och beslutbolagsordning, om
för verksam-detförutsättningarna verksamhetenför ta ansvarläggande -

mellanRollfördelningenaktiebolagslagen.den enligtåliggerheten som
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koncemstyrelsen å andra sidan blirochsidanregering åochriksdag ena

klarare ändärigenom nu.
hämtaskan frånledamöterna olikaövrigadefördelDet är omen

Även i dotterbolagenstyrelserna börsamhället.svenskadetsektorer av
från personal-0rganisa-erfarenhetmedmeddärför sättas personersamman

samhällsområden.berördaoch Jagfrågoraffärsstrategiskationsutveckling,

nybildadei de dotterbolagenstyrelsernaunderstryka viktenvill också attav
företräddafinnas i moderbo-olika intressen kommeråterspeglar de attsom

anknytning.lokal Jag föreslårregional ochmedlagets styrelse, men en
efter nomineringsför-ledamöternadärför koncemstyrelsen får ettutseatt

Samtidigt är det viktigti dag. defarande liknande det tillämpas attsom
personsambandetstärkaåterstående utnyttjas för mellanstyrelseplatsema att

moderföretag dotterbolag.och

i framtidenEtt modell börnomineringsförfarande kunnanuvarandeav
Samhall ABdels inte regeringsåvälgarantera att utsersom samma

ledamöter, sammansättningen dotterbolagensdels framtidadenatt av

styrelser i platserna iallt väsentligt fördelningen styrelsernamotsvarar av

dei nuvarande regionala stiftelsema.
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5.4.4 Styrelser sälibolagi m.m.

För bildasstyrelser föri dotterbolag andra ändamål beredaän attsom

arbetshandikappade arbete, säljbolag Samhallt.ex. gemensamma som
Trading Office, SamhallAB, Samhall Teko m.f1. aktiebolagslagensbör

bestämmelser gälla.

5.4.5 Revision övrig kontrolloch

Formell reglering

Några redovisninggenerella ochkrav på revision för stiftelser finns inte

bortsett från regler. Revisionbokföringslagens statlig verksamhetav som
bedrivs i form stiftelser regleras inormalt stiftelsemas stadgar. Iav

praktiken sker i tillämpliga delarrevisionen efter förebild vad gällerav som

för aktiebolag. beviljaFrågan ansvarsfrihet för verkställan-styrelse,attom

de direktör o.d. således i denregleras centrala Stiftelsens dnrstadgar AL

589486 lagen regionala stiftelser för skyddat arbete.resp. om
Stiftelserna kännetecknas de saknar i egentlig mening.ägare Dettaattav

i sin ibetyder revisorerna normalfallet inte några uttalandengörtur att om
ansvarsfrihet eftersom detta inte krävs stadgarna. Det förav organ
ägarintressena bolagsstämman i aktiebolagutgör saknar motsvarig-ettsom

Årsredovisningarhet i stiftelser. och revisionsberättelser från stiftelserna

lämnas därför regelmässigt till regeringen eller därtill regeringenav

bemyndigad myndighet i förekommande fall till andra huvudmän isamt

stiftelserna.
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för beviljande ansvarsfrihet för verkställandeFormema styrelse,av

centrala stiftelsen idirektör o.d. hos den behandlas dess stadgar. Där anges

ansvarsfrihet beviljas beslut regeringen.att genom av

statlig bedrivs i reglerasRevision verksamhet aktiebolagsformav som

lagstiftning gäller för enskilt dvs.ägda aktiebolag,samma som avav

akitebolagslagen. Lagstiftningen har kompletterats rekommendationermed

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Rekommendationemafrån utgör

omfattartolkningar praxis revisionsområdet. Revisionsuppdragetgod påav

årsredovisning, räkenskapergranskning bolagets styrelsens ochsamtav

verkställande förvaltning. Revisor i skall ocksådirektörens moderbolag

Dotterbola-granska koncemredovisningen och riga koncerntörhállanden.öv

upplysningsplikt moderbolagetshar revisor. Normaltgentemot utsesgen

revisorermoderbolagets också till dotterbolagen.revisor iminst en av

tystnadsplikt i förhållande aktieägare,Revisorerna har till enskilda

utomstående. därförstyrelseledamöter och De har inga befogenheter att

direkt till regeringen.rapportera

Revisorsjitnktionen Samhalli

i bolagsstämman delRevisorer aktiebolag tillkan ocksåutses menav en

på det i bolagsordningen.sättutses armat om anges

I de statliga bolagen bolagsstämman i mellande allra fallenflestautser

minsttvå och fem revisorer. Alla bolagen har revisor ochauktoriseraden

i ungefär ingår dessutomhälften bolagen auktoriseradminst ickeav en
revisor. föreskrifter ellerNågra särskilda befogenheter detnärintefinns

gäller intressen. I bolag,företräda minoritets-däratt statens ärstaten

delägare, konsortialavtalofta i tillförsäkrathar den nominerasig rätten att
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väljasrevisorer bolagsstämman. För alla de på särskiltpå sättattegna

utsedda revisorerna gäller uppgifter reglerasderas ochatt ansvar av

aktiebolagslagen.

väljs för tidRevisorerna normalt bolagsstämman och till antal somav

bolagsordningen.i I bolagsordningen kan också stadgas ellerattanges en

skall tillsättasflera revisorer bolagsstämman. Som regel skallänav annan

bolagets revisorer auktoriserad.minst aven vara

revisorer enligt stiftelsens skallden centrala stadgar granskaDe tre som

och verkställande förvaltning årsredovisningstyrelsens direktörens och

regeringen, förslag organisa-efter de fackligademutses varav en avav av

företräder de arbetshandikappade anställda vid regionalationer desom
personligaÄven för revisorerna Enstittelsema. suppleanter.utses av

revisorer skall de revisorer granskarStiftelsens också ingå bland desom

centrala stiftelsenden moderbolag.bolag där är

riksrevisionsverket 1987519kan stödmed lagenl-Iärutöver av om

riksrevisionsverkets aktiebolag stiftelsergranskning statliga ochav
särskilda Samhallsrevisionsprojekt rörande måluppfyllelse,genomföra

Revision stiftelsernas verksamhet,effektivitet de regionala antaletm.m. av
utses ioch bestämmelser regleras lagen regionalahur derevisorer omom

skyddatför arbete.stiftelser

finnas revisorergranskning varje skall detstiftelseregionalFör treav

stiftelsenlandstinget två. På sättoch centraladenutser en sammavarav
stiftelsenmotsvarande antal utsedda revisorernadesuppleanter. Enutses av

stiftelsen eftersätt centrala förslaggällerpå förskall den utsessamma som

fackliga organisation antalet arbets-företräder det störstaden somav
anställda.handikappade Riksrevisionsverket har granska derätt ävenatt

stiftelsernas verksamhet.regionala
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regionala stiftelsemade tillochstiftelsencentraladenOmbildningen av
aktiebolagslagen revisori attbestämmelserna utsesenligtinnebäraktiebolag

bestämmasdock ellerkan attbolagsordningenl enbolagsstämman.av
bolagsstämma. Detta skulleäntillsättasskallinte alla,dock annanflera, av

skälYtterligare kan talaettinsyn.tillmöjligheter somökakunna statens
irevisorerna de nybildadenågraskallregeringen även utseför avatt

aktiebolagslageni i frågabestämmelsernafråndetaktiebolagen är avsteg
föreslagit.hartidigarejagstyrelsernautseende avom

funktioner ägareemellertid utövare statensRegeringen har somavsom
mindre direkt insyneller istiftelseri bolag ochhuvudmaneller mer
styrelseledamöter ochbolagsstämmor,vidutsedda ombudföretagen genom

departementstjänstemän. Inomtill delrevisorer. Dessa utgörs ramenaven
budgetprocessenårliga vidareoch densärskilda utvärderingar o.d.för ges

direkta kontakterinformella mellanolika liksomslag insyn genomav
regeringskansliet och ledningarna förregeringen ellerföreträdare för

företagen.

Aktiebolagslagen kräverbolagsstämman.Revisorerna bör därför utses av
iHärmed sådana bolagkvalificerad revision i aktiebolag.större attavses

godkänd 10 kap. 3 §.auktoriserad ellerskall minst revisorernaen av vara
fullgöra 10revisionsbolag uppgiftenstället för dessa kan auktoriseratI ett

2 i princip§ tredje stycket. Kvalificerad revision kommer gällakap. att

för stiftelser aktiebolag.de ombildas tillsom nu

Såvitt jag antalet revisorer,kan bedöma det nuvarande dvs. välär tre,
Äventill för statliga i övrigt. aktiebo-det gäller bolaganpassat som om

inte ställer föreslår jaglagslagen krav på suppleanter skallatt utses av

praktiska inteskäl, för behöva inkalla bolagsstämma fört.ex. att extra att

ersättare, motsvarande antal suppleanter.utse
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Möjligheterna information ärtill grundläggande förutsättning fören
koncemrevisionen. därför lämpligtDet är det personsamband föratt som
närvarande irevisorerna denfinns mellan centrala stiftelsen och revisors-

funktionen stiftelsernai de regionala också framtidabestår i den Sam-

hallkoncemen. motsvarande sätt inomPå därförandra koncerner börsom

till revisor minsti dotterbolagen moderñretagets revisorer.utses en av
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Övergång från stiftelse aktiebolag,6 till

fmansieringsprinciper m.m.

bedömningar förslag sammanfattningMina och i

Detta kapitel innehåller förutom motivering itill bestämmelserna

förslagen till bolagsordning för Samhallsåväl regionalaAB desom
dotterbolagen vissasåväl bedömning skattemässiga konsekvenserav

förslag fråga finansieringisom om m.m.

Stämpelskatten för aktierna i såväl moderbolag idotterbolagisom
Samhallgruppen kan uppskattas till mellan 23 för27 ochmilj. kr.-
fastigheterna 60till milj. Riksrevisionsverketkr. kammarkollegi-resp.

och i sista hand regeringen kan efter nedsättningansökanet medge

eller befrielse sådana skatter.av

En bidragskonstruktion för medelstilldelningen införs.Samhalltillny

Den innebär de förtvå dels driftbidraget Samhall, delsatt posterna till

till fastigheterna slås till belopp. framtidenSamhall iett skallsamman

Överskottlägsta nivå på antalet arbetadeprestera kantimmar.en

användas för flerskapa arbeten föratt arbetshandikappade föreller att
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statliga bidragsbehovet. resultatkrav på lägsta antaldet Ettminska ett

kopplas också till bidraget.övergångar

regionalaför de dotterbola-Räkenskapsåret såväl Samhall AB som

förutsättningtill de problemkalenderår underläggs att enomgen
AMS, lösas ochmedför, med kanordning bl.a. i samarbetetsådan

arbetsmarknadspolitikenbedömning sammanhållnadenriksdagens av

försvåras.inte

konfliktjag inte komma ibidraget till bedömerstatliga SamhallDet

statliga stödåtgärder.bestämmelserEGs konkurrensregler ochmed om

Ombildning till aktiebolag6.1

bolagisering SamhallFörutsättningar för6.1.1 aven

Inledning

24 regionalade stiftelsema tillden ochombildning centrala stiftelsenEn av

24och dotterbolag medförmoderbolagoch koncern medaktiebolag ett en

redovisningsmässigaskattemässiga ochåtgärder liksomformellarad

konsekvenser.

tillstiftelserna, förslagupplösningformella åtgärderna hördeTill av

deför ochskall stiftelseurkundemabifogasbolagsordning ettvart avsom

aktiebolagen.nya
för-liksomupplösa stiftelsen upphävadenTillstånd centrala attatt

arbete påregionala skyddat ankommerstiftelser förordningen om
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kräverstiftelser riksdagensregionalalagenUpphävanderegeringen. omav
2 ochförfattningsförslagJämförmedverkan.

utredningentill föreslagitöverlämnatsförslagbland deSamhall har som
kompletteras med särskildböraktiebolagsformentillövergång enatt en
verksamhet. Samhall har ävenSamhallkoncemenslagstiftning reglerarsom

kunna utformas.skullelagsådanskiss till hurinkommit med enen
bestämmelsersådana normaltväsentligti alltinnehållerFörslaget som

aktiebolag.bolagsordning föriregleras etten

Lag ocheller bolagsordning

förvaltningsuppgiftll 6 RF kanEnligt kap. § regeringsformen en

Innebär uppgiftenstiftelse.överlämnas till förening eller ävenbolag,t.ex.

stöd imed lag. Redanmyndighetsutövning skeskall överlämnandet när

11enligt kap. 6Samhall bildades inte lagform § RFansågs kravet på

nödvändigt. denStaten stod stiftelsebildare centrala stiftelsenavsom ensam

regeringenoch beslutade och fastställdedess inrättande stadgarna. Inteom

heller lagstiftningen de regionala stiftelsemareglerar bildandetsom av

skedde med stöd 8 5nämnda lagrum med stöd kap. § RF. Härutanav av

tillsammans med landstingen stiftelsebildare. Bestämmelserna istatenvar

8 5 §kap. RF bl.a. föreskrifter kommunernas befogenheterattanger om

och deras åligganden skall meddelas i lag.om

Någon myndighetsutövning inte vid tillfälletansågs således det kopplad

till den förvaltningsuppgift anförtroddes Samhall. Detta förhållandesom

intekan ändrat Samhall ombildas till aktiebolag.attanses genom nu
Aktiebolagslagens ABL bestämmelser bl.a. formkrav för bolagsord-om

ningen kan väl tillgodose behovet de obligatoriskautöver be-attav
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stämmelsema §2 4 ABLenligt kap. skall finnas angivna i bolagsord-som
ningen, införa bestämmelsersärskilda vad gäller Samhalls verksamhet.

Sådana bestämmelser emellertid intefår stå i strid aktiebolagslagenmot

eller författning. Enlag särskildeller lagstiftning för Samhallgrup-amian

kan därför påkallad.intepen anses
Däremot lämpligtkan fördet riksdagens ochatt att garanteravara

regeringens inflytandeinsyn överi och verksamhetens inriktning träffaatt

flerårsavtal ABSamhall komplementmed till villkorett desom som anges
för det statliga bidraget.

6.1.2 Bolagsordning üir Samhall AB regionalaoch dem.m.

dotterbolagen

StzjieLseurkund

Aktiebolag 2 l §kan enligt kap. ABL bildas fleraeller stiftare.av en
Formkraven för obligatoriska stiftelseurkundenden 3återfinns i § samma
kapitel. En sådan förskall upprättas och de tilltänkta aktiebo-vart ett av
lagen. Stiftelseurkunden skall förutom förslag till bolagsordning också ange
teckningskurs teckningstid,på aktie, kallelse till konstituerande stämma,

kvalificerad bolagsbildning, apportbestämmelser De sistnämndatvåm.m.
aktuellaär med hänsyn till aktierna i Samhall AB skall betalas medatt

apportegendom.

Jag har här velat erinra formen för bildande aktiebolag,om av men
inte förslagnågot på hur sådan urkund kan utformas.avger en
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Bolagsordningen

avsnitt 5.4.1Jag har i erinrat de olika möjligheter finns ävenattom som
i framtiden det statliga och politiska inflytandet Samhall. Igarantera över

6.2.1avsnitt kommer jag föreslå ändrad bidragskonstruktionatt en som
syftar till bättre nyorienteringen i den statliga budgetpro-att motsvara

Det statliga inflytandet kan också utövas indirekt valcessen. genom av
styrelse möjlighetenoch i bolagsordningen införa särskilda bestämmel-att

Verksamhetsinriktning och begränsningar i befogenheter.styrelsensser om

Bolagsordning skall fogas till stiftelseurkunden. Till obligatoriskade

uppgifterna hör bolagets firma, den där styrelsen sittskall ha säte,ort

föremålet för bolagets verksamhet, aktiekapitalet, nominellaaktiemas

belopp, antalet eller lägsta och högsta antalet ochstyrelseledamöter

revisorer styrelsesuppleanter, försättet bolags-samt sammankallande av
stämma, vilka ärenden skall förekomma på ochordinarie stämmasom

vilken tid bolagets räkenskapsår skall omfatta 2 kap. 4 § ABL.

En tillövergång aktiebolagsformen bör sannolikt inte föranleda någon

förändring företagets firma än aktiebolag till detläggsattannan av

nuvarande Jag har i avsnitt 5.3.2 utgått regionalanamnet. från denatt
organisationen skall basen för verksamheten 1990-talet.även undervara

anledningMed härav har jag valt upprätta dels bolagsord-förslagatt tillett

för det framtidaning Samhall AB, dels förslag regionaladeett som avser
dotterbolagen, dedär närmare uppgifterna för varje fårenskilt bolag anges
i bildandetsamband aktiebolaget.med Båda förslagen underredovisasav

rubriken författningsförslag 4 och Bolagsordning bolagförsom som
bildas för ändamålandra än arbete handikappadeatt beslutasbörge av
konstituerande bolagsstämma.
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i bolagsordningenföljande kommenterar jag de bestämmelserI det som

aktiebolag och de ytterligare bestämmel-avviker från det är brukligt isom

styrningnödvändiga fortsatt god och insyn frånjag föranser enser som

statsmakterna.

för SamhallBolagsordningen AB

§3

bolagets i bolagsordningen till sinFöremålet ñr verksamhet skall anges

bedrivabolaget verksamhet det krav. En vissSkall ekonomisk är ettart.

de rörelsegrenar skall verka inom såledesspecificering bolaget ärav

Bestämmelsen tillkommit för begränsanödvändig. har styrelsensatt

verksamhetensgöra genomgripande ändringarmöjligheter att art utanav

proceduren för bolagsändring.iakttaatt

handSamhall verksamheten i förstaföremål för årbolagI ett som vars

meningsfulla arbeten åt arbetshandikappadeoch utvecklandeberedaatt

kompliceras möjligheternaproduktion och tjänster att angeav varorgenom
sinbedriva verksamhet.rörelsegrenar bolaget skallvilkainom

20-tal olika affärsområdenarbetar iför närvarandeSamhallgruppen ett

affärsdrivande verksam-100-tal Denomfattartotalt affärssegment.ettsom
verksamhetensockså sägas tillsekundärkan art.heten vara

uppgift på den marknadenhand öppnaSamhalls är också i första att

vilken rörelseg-arbetsuppgifterlämpliga sina arbetstagare,åtfinna oavsett

frihetJust i således styrelsen hahandlar detta falldet bör attstorom.ren
iförändringar verksamhetensgöra art.
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töremålsparagrafen de affärsom-ifrånavstått angedärför attharJag
detär frågaYtterst förinom.arbetarnärvarandeSamhall för enråden

registreringsverket.ochpatent-

6§

SamhallÄven ABi och sannolik-aktiernablir ägarestaten avensamom
obefintlig har jag ändåi det närmasteför de skall ansettheten avyttrasatt

utlänningsförbehäll ochbestämmelseinbefogatdet att ta omenvara

förvärvskontroll.

§7

verkställandestyrelsenaktiebolagslagen följer detAv är utseratt som

maximikapital uppgår till minstdirektör aktiekapital ellerbolagets enom

miljon 8 3kronor kap. §.

jag ändå valt inFör harundgå oklarheter den punktenpå att taatt en

bestämmelse härom i bolagsordningen.

8§

Styrelsen i aktiebolag vanligen bolagsstämman inte dennautses omav

överförtsrättighet föreskrifter i bolagsordningen på änannangenom

5.4.2bolagsstämman. Jag har i avsnitt skälen till varför jagangett

föreslagit regeringen inte skalloch bolagsstämman styrelseleda-att utse

inkl. styrelsens ordförande suppleanter.möter och
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§12

För ytterligare övergången tillredogörelse kalenderårsvisa räkenskapsår,av
avsnitt 6.2.2.se

§14

En förutsättning riksdagsledamöterför vidnärvara bolagsstämmor iatt

bolag till iägs direkt princip 50minst % och i anslutningstatensom av
härtill ställa frågor skrivsdenna rätt inär i bolagsordningen.att

§18

För undvika tillgångarnaosäkerhetatt skall tillfalla vidom vem en
eventuell upplösning harbolaget bestämmelse intagits dessaattav en om
skall tillfalla staten.

§19

Beslut ändring bolagsordningen fattas i normalfallet bolagsstäm-om av av
enligt 9 kap. 14 § ABL, i fall bristande betalning aktierutom vidma av av

kontant emission. Samma lagrum andra stycket innehåller emellertid

bestämmelser det i bolagsordningen kan in föreskriftatt tasom en som
innebär för ändring i bolagsordningenatt skall giltighetäga krävsen

utomståendes medgivande.

Av skäl jag anfört i avsnitt 5.4.1 bl.a. regeringens framtidasom om
styrning insynoch och de avvikelser jag föreslagithar för utseende av
styrelseledamöter följer bolagsordningen inte bör kunnaatt ändrasm.m.
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Även hållasfortlöpanderiksdagen börregeringens godkännande.utan

ändringar.informerad sådanaom

Bolagsordning för dotterbolagen

tilli likhet förslagetför dotterbolagen innehåller medBolagsordningen

föreskrifter det ärSamhall AB antalbolagsordning för utöverett som

i koncembildningar.förekommandevanligen

§3

dotterbolagenförbolagsordningama de regionaladet de enskildaNär gäller

specificeradet i föremålsbestämmelsenñnnas skälkan närmareatt

Samhallsjag dock förverksamhetens uppgiftDettaart. varaanser en

koncemledning avgöra.att

6§

Även utlänningstör-i dotterbolagens bestämmelsebolagsordning bör en om

behåll in.och förvärvskontroll tas

§7

tilljag anfört under motsvarande bestämmelse förslagetAv iskäl som

bolagsordningari dotterbolagensbolagsordning för Samhall AB bör även

verkställandein bestämmelse det styrelsenär dentas att utserom somen

direktören.
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§8

anförtskäl jag i 5.4.3Av avsnitt bör regeringen styrelseleda-utse tresom
Ägaren,styrelsensinkl. ordförandemöter och suppleant. dvs. Samhallen

övriga fyraAB, de ledamöterna suppleanter.jämte tvåutser

§9

Syftet med moderbolagets revisorrevisorer skall till iävenatt utsesen av

dotterbolag är moderbolagets kännedom dotterföre-kontrollorganatt ge om
förförhållanden kunna moderbolagets koncernensbedöma ochatttagens

ställning och förhållanden övrigt. En sådan ordning finnsresultat, i redan

Jag har befogat ini Samhallgruppen. ändå det bestämmelseatt taansett en

bolagsordningen.härom i

§11

kalenderårsvisa för Samhallövergång räkenskapsår ABinnebärEn attav

dotterbolagens räkenskapsår läggasbehöveräven om.

§15

Samhall AB koncemstruktur bildasModerbolaget kommer blii den attsom

aktierna i de Därav följer vidtill regionala dotterbolagen.ägare att en

regionalt skall företagets tillfallaupplösning tillgångardotterföretagettav

moderbolaget.
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§16

dotterbolagen bör kunna ändrasregionaladeförbolagsordningenhellerInte
ikoncernstyrelsens Samhall AB.falli dettamedgivande,utomståendesutan

iinsyn de regionalatillmöjligheterstyrelsenssäkerställsPå detta sätt

dotterföretagen.

tillövergången aktiebolagvidkonsekvenserEkonomiska6.1.3

Inledning

stiftelseurkund, förslag tillsåsomåtgärdernaformelladeUtöver rent
registreringsverket vidochbolagsordning, registrering hos patent- m.m.,

regionala stiftelserna till24och deombildning centrala stiftelsemadeav
vid och iövergångenkonsekvenserekonomiskaaktiebolag uppstår också

omedelbar anslutning till denna.

inkomstbeskattning, stämpel-återfinnsaktuellaBland frågorde ärsom
199091räkenskapsåretforbokslutfastigheter. Samhallspå aktier ochskatt

slutfört.skalluppdraginnan mittinte ha ställtskommer att varasamman
i Samhall skallstiftelsernanuvarandeVinner demina förslag gehör attom

skattemässiga och1992 skall deombildas 1 julitill aktiebolag den

det bokslutpåredovisningsmässiga baseraskonsekvenserna avsersom
därför Samhall närmarepå199192. ankommaDet börräkenskapsåret att

jag vissaföljande behandlarolika skatteslagen. I detför deunderlagetange
bolagiseringen Samhall.medfrågor hängerprincipiella avsammansom
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Stdmpelskan på aktier

Samhall har aktiekapitalet i Samhall AB kommauppgett att kan liggaatt
mellan 300 till 500 Förmilj. kr. de regionala dotterbolagen kommer

aktiekapitalet Samhallenligt uppgift från sannolikt variera mellan l milj.att
kr till 7 milj. 1984405kr. Enligt lagen stämpelskatt på aktier utgårom
vid bildandet aktiebolag stämpelskatt 2med % på aktiemas nominellaav
belopp. Samma förhållande gäller samtliga aktier helt eller delvisom
betalas vilketapportegendom, kommer bli fallet vid bolagisering-genom att

Samhall. Stämpelskatt erläggsen eller bildareav äroavsett statenom annan
aktiebolaget.av

Stämpelskatten för bildare Samhall ABstaten skulle medsom av
utgångspunkt från den nedre och övre gränsen för det uppskattade

aktiekapitalet komma tilluppgå mellan 6 och 10 milj. kr. Stämpelskat-att

för dotterbolagenten skulle vid genomsnittligt aktiekapital 3,5påett milj.

kr. komma sammanlagt tilluppgå knappt 17att milj. kr.

Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller den myndighet regeringen

bestämmer, i detta fall riksskatteverket, enligt lagen 1984151 om
punktskatter och prisregleringsavgifter, 9 kap. 4 medge nedsättning av
eller befrielse från skatt.

Stampelskatt pá fastigheter

I samband med Samhall ombildas till aktiebolagatt kommer de fastigheter

i dag ägs den centrala stiftelsen överlåtas till Samhallsom AB.attav
Vid överlåtelse fastigheter utgår enligt lagen 1984404av om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter stämpelskatt 3med % på



SOU 199167 193

alternativt fastighetemas taxeringsvärde detta ärköpeskillingen på om

delvis varförhögre. Samhalls fastigheter endast åsatta taxeringsvärde,är ett

värdering fastigheterna. redogörelsensärskild måste Aväven göras aven

2Samhalls fastigheter i kapitel framgår fastighetsbeståndetöver att

till återanskaffningsvärde 5 kronor.beräknas på miljarderett runt

till 2 kronor.Marknadsvärdet har däremot uppskattats miljarderca

i flertalet fall inte taxeringsvärde harEftersom fastigheterna åsattaär något

angivna beräkningendet Samhall marknadsvärdet använts förgrundsomav

uppgåstämpelskatten. Den skulle med denna utgångspunkt komma attav

60 milj.till kr.ca

42 regeringenEnligt § lag regeringen eller myndighetkansamma som

kammarkollegiet, elleri detta fall medge nedsättningbestämmer, av

befrielse från sådan skatt.

Samhall dehar låtit Bohlins revisionsbyrå göra genomgång aven
skatemässiga redovisningsmässiga ombildningoch konsekvenserna av en

aktiebolag. frågatill underlag har under hand tillställts IDetta utredningen.

stämpelskatten fastigheter anför revisionsbyrån undgåpå för ettatt attom
tillmycket bliromfattande värderingsarbete nödvändigt hänsynmedsom

avsaknaden taxeringsvärden bör befrielse från eftersträvas.stämpelskattav

Finansieringsprinciper6.2 m.m.

6.2.1 bidragskonstruktionEn ny
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bidragskonstruktionNuvarande

ñnansieringsprinciperfrån deutgårbidragskonstruktionennuvarandeDen

förorganisationskommitténNOSA-kommittén Nyautarbetades avsom
enligtskulleverksamhetenlöpandeFinansieringen denarbete.skyddat av
täckadriftbidrag forstatligtintäkter och attskedessa ettgenom genom

driftbidrag relatera-197879139. Dettaunderskott jfruppkommet prop.
arbetshandikappade,för deinkl. lönebikostnader,lönesumman,tilldes

Utanresultatprocent.år attoch underbidragsprocentbenämnt senare

riksdagentimmar hararbetadeantalet bidragsberättigadereducerabehöva

verksamheteneffektiviserapå Samhallkrav attställakunnat genomatt

resultatprocentnivån.sänka

till effekternahänsynemellertid intenuvarande konstruktionenDen tar

bidragsberättigadeantaletoch närmarginalintäkter marginalkostnaderav
marginaleffektsådan ärändras. Ett attexempel påarbetstimmar en

antalet arbetademinskar, närförbättras,resultatprocent dvs.Samhalls

ökar.timmar

Samhalls verksamhet mätsdriftbidragetKonstruktionen innebär attav
motsvarighet inågonharschablonmässigt intesätt,och ettstyrs som

regeringochDet riksdagverksamhet. sker gentemotdels frånannan
styrning.dels i Samhallsstyrelse, internaSamhalls

etableradesigutsträckning använthittills i allt förhar litenSamhall av

marknads-balans- ochföretagsekonomiska resultat-,mått, exempelvissom
för bättreimpulser nåinterna styrningen. Korrektaden ettattförmått

affärsutveck-affärer ochresultat kan därför Dåligautebli.ekonomiskt svag

arbetade timmar.antaletdöljas ökningling kan Lex. avgenom en
etableradeDet däremotavslöjar görinte detta.Resultatprocenten

företagsekonomiska mått.
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timramens.k.denKostnadsutvecklingen också medförstyrs genom som
Det är flerastart i rekryteringsprocessen.stopp och faktorermycket

antalettimmar såsom anställda,antalet arbetadepåverkar antaletsom
studieledigheter,antaletdeltidsarbetande, antalet övergångar, närva-

Dessutomroutvecklingen, år, berorantalet arbetsdagar antaletm.m.per
händelserarbetade dessatimmar året inträffar.år undernär Enper av

studieledighet inträffar påverkar naturligai september skäl antaletavsom

arbetstimmar i mindre inträffarden iutsträckning april.än om
Samhall har därför i sin föreslagit timramenöversynsrapport skallatt få

över- underskridas 2med %.resp.

Den nuvarande ordningen Samhall anvisasmed medel för dels drift,att

dels fastighetsfonden kan ifrågasättas. Samhallsockså ekonomiska resultat

bedöms också enbart utifrån resultatprocenten.

Fastigheterna och arbetsmiljön har den standarden föratt posternanu
drift och lokaler bör läggas till forbelopp hela verksamheten.ettsamman
Däremot är det fortfarande angeläget frågordessa hanteras påatt sådantett
sätt överblickatt och samlad beslutskapacitet säkerställer de reala tillgång-

värde och tillväxt.amas

bidragskonstruktionEn ny

Jag tiden i enlighet med den nyorienteringatt,anser vara förnu mogen
riksdagens regeringensoch styrning den statliga verksamheten, ändraav

Vidarekonstruktionen bidraget till Samhall. skall det sättas tydligaav mål,
ekonomiska och villkor ställas krav påsamt .resultatramar Samhallsav
verksamhet.
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främst förredovisas i gällaEkonomisk kronor och bör äveneffektivitet

kan ekonomiska val.Samhalls Härigenom preciseraverksamhet. man

ekonomiskaocksåStyrning underlättas verksamhetensoch ledning om

i blir inte minstoch resultatprocent. Dettaprestationer i kronoruttrycks

aktiebolag.viktigt tillinför övergången
hittills beräknats denefterBidraget till Samhall har procentsats aven

arbetshandikappade.lönebikostnader, förfaktiska inkl.lönesumman,

förändringarnahar väl medFörändringen bidragsbeloppen stämt överensav
i och för sigmotsvarande period. skullei Dettakonsumentprisindex under

dock medelnuvarande principen. Jagförtala fortsätta med den attatt anser

pris- ochskall enligt denårligen uppräknastill Samhalls verksamhet

för fåmed utgifter i budgetnormalt skerlöneomräkning attstatens ensom
kostnadsutvecklingen.kontrollbättre över

timmarAlternativ tillarbetsvolymen på.finns beräknaDet olika sätt att

antalhelårsanställda ellerarbetshandikappade ellerkan antaletvara
emellertid måttexkl. semester.tid De sämrehelårsarbeten kontrakterad är

arbets-andra faktorer sådana rörinnehåller änhärpå deatt somgenom
helårs-förväxlas med antalethelårsanställdaantaletvolymen. T.ex. kan

Samhall skallinkl. sådana timmartimmar,Antalet arbetadearbeten. som

för Samhallsunderlagetdärför framöversjuklön ävenbetala för, bör vara

lämpligenberäkning börför sådanUtgångspunktenarbetsvolym. varaen

199192.budgetåretförtimantalet och driftbidragen

dockhögstbestämningen antalet arbetade timmar börnuvarandeDen av

arbetstimmar Samhalldet antalnivå vadmed lägstaersättas somavseren

timutnyttjandet, orderstocktill det ojämnaMed hänsynskall prestera. m.m.

möjlighetvikten Samhallsamtidigt understrykavill jag attatt ges enav

För minst uppnå det målarbetstimmar mellan åren.omfördela att som

anvisade medlen mellanfastställt bör omfördelningen de årriksdagens av
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kunna period år och betecknastreavse en reservationsanslagom ettsom
med innebörd.denna Genom kräva viss minstaatt arbetsvolym kanen man
eliminera del de svårigheter i nuvarande styrning jagen redogjortav för
tidigare, samtidigt kan betona Samhalls uppgift utförasom man såatt
många arbetade timmar möjligt för arbetshandikappade inomsom ramen
för de ekonomiska riksdagen anvisar. Effektiviseringarresurser av
Samhalls verksamhet kan därmed antingen användas för skapa fleratt
arbeten för arbetshandikappade eller för minska det statligaatt drift-
bidraget.

Utifrån arbetslinjens och rehabiliteringspolitikens perspektiv är över-
gångar betydelsefull indikator på resultatet Samhallsen verksamhet.av
Övergångarna indirektär mått Samhallspåett rehabiliteringsförmåga och
understryker samtidigt betydelsen Samhallatt är rehabiliterings-av ett
företag. Av dessa skäl bör även antalet övergångar framtidaettvara
resultatkrav från riksdagen.

6.2.2 omläggning till kalenderårsvisa medelsanvisningar

Samhall har i sin översynsrapport aktualiserat frågan ändratettom
räkenskapsår. Detta sammanfaller för närvarande statligamed det
budgetåret. Enligt Samhall har denna ordning konsekvenserogynnsamma
för koncernens verksamhet i olika avseenden. Samhall därför ihar en
skrivelse den 27 1991 till den särskilde utredarenmars hemställt fråganatt
prövas i anslutning till översynen Samhall.av

En sådan ändring skulle innebära de statligaatt Samhallmedlen till
anvisades kalenderår och inte budgetår.per Tidpunkten ingeförper att
anslagsframställningen skulle dock inte ändras Samhallenligtutan vara
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skillnaden denmed dendvs. den 1 september, attdensamma mensom nu,
och detårtilläggsbudget hösteni I påbehandlasskall avsesamma

förslag i betänkandetEnligtbörjar året efter.verksamhetsår ettsom
budgetpropositionsutredningen börbudgetpropositionl99083 Ny enav

beslutsikte sådanahand påtill riksdagen i förstahöstproposition ta som

kalenderåret.frångiltighet det kommandeskall äga

avtalflera. Många deföreslagna förändringen ärtill denSkälen somav

kalenderårtillEn övergångutomstående kalenderåret.knyts tillmedingås

och innebär säkrareförenklar administrationenräkenskapsår prognosersom
Även det fördel.skulleplaneringssynpunktbokslut.och vara enur

Radio tillämparABaffärsdrivande verken SverigesochDe numera

hinderinte någoträkenskapsår. därförJagkalenderår mot att ensom ser

tillämpas Samhall.ordning även påsådan

emellertid inte helträkenskapsårtill kalenderårsvisa ärövergångEn

rutinerarbetsmarknadsverket förändra sinaså behöverproblemfri. T.ex.

platser i skyddadeantalet denbl.a. behovsbedömninggällerdetnär av

verksamheten m.m.
Samhallinnebära ryckstill kalenderår hellerOmläggningen får inte att

bedömningriksdagenssammanhållna såarbetsmarknadspolitiken attdenur
försvåras.därmed
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driñbidragetstatsstöd6.2.3 Påverkar EGs regler tillm.m.om

Samhall

Inledning

marknadTanken bakom skapandet EGs inre är denatt europeiskaav
industrins tillgångenkonkurrenskraft tillskall stärkas gränsfrigenom en
marknad Denpå vilket det fri konkurrens. inreskall råda marknadenen

i protektionistiska hinderutsträckning innebärstor olikaatt slagsom av
avskaffas, medför krav ställs rättvis konkurrenspolitikpåatt inteen som
tillåter snedvridande statligt företagsstöd. Trots dettat.ex. använder sig

medlemsländerna inom EG liksom andra håll brettpå spektrumettav av
allmänna, regionala och sektorsvisa stödformer inom många områden.

skenetI de pågående EES-förhandlingama, och den svenska ansökanav

medlemskap i EG är frågan bl.a. det statliga driftbidragetom tillom
Samhall kan komma i konflikt med EGs regler statliga stödåtgärderom
aktuell.

EGs regler statliga stödâtgärderom

Grundläggande relevanta EG-regler på stödomrädet artiklarnaär 90, 92 och
93 i Romfördraget och artiklarna 54 95och i Parisfördraget. Därtill
kommer rådsdirektiv och antal meddelanden och riktlinjerett utfärdatssom

kommissionen.av

921Artikel Romfördraget innehåller generellt förbudett statligamot
stödåtgärder förvanskar eller hotar förvanska konkurrensensom att inom

EG. I undantagsfall får dock selektivt stöd förekomma artikel 922, det
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ochområdentill ekonomiskt eftersattafrämst socialgäller stöd natur,av
avhjälpa skadornäringsgrenar förellersektorstöd till särskilt attutsatta

93Artikelhändelser.andra extraordinäraellernaturkatastroferorsakade av
stödåtgärder.stödåtgärder ochexisterandeskiljer mellan redan nya

forstödåtgärderfortlöpande existerande attKommissionen granskar se

92.de förenliga medär art.om
konkur-med likafri marknadinreSom strävandenaled i motett en

övervakningskärpning kommissionensrensvillkor, allmänhar avaven
årundermedlemsländerna kunnat konstaterasutgivet statligt stöd i senare

åtgärder. Detförhållningssätt till sådanarestriktivareriktningi alltmot
EG.idelarnai rikareändamål till företag degäller särskilt stöd oavsett

tillstödåtgärderskyldiga notiñeraocksåMedlemsländerna är att nya

kommissionen.

påverkaravseendestatligt istöd någotFinner kommissionen att

fria flödetdetnegativt och äventyrarländernasamhandeln mellan varorav

beslutakommissionenpotentiellt kan attellerfaktisktdirekt eller indirekt,

EG-domstolen avgördetsista handI ärändras.skall avskaffas ellerde som

sådan fråga.en
inomkonkurrensförhållandenaenbart påverkarstödåtgärderStatliga som

lagstiftningen.nationellaemellertid enligt denmedlemsstat prövasen

näringslivetsvenskadetdelSamhall även aven

arbetsmarknadspoliti-sammanhållna svenskadelförutomSamhall är aven

näringslivet.svenskadel detken även en av
1985 varitredan årverksamhetenuppgivitdelförSamhall har attegen

prissättningen pågranskning. då rördekommissionens Fråganförutsatt om
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Samhalls sådana den stod i stridvaror att medvar Romfördragets
bestämmelser art. 25 dumpad import. Samhall ingick inteom bland de
företag, produkter träskor drabbadesvars särskild antidumpnings-av en
tull från EGs sida.

I inom arbetsmarknadsdepartementet utarbetaden Ds 19908rapport
Svensk arbetsmarknadspolitik ochom västeuropeiska integrationen

konstateras det enda bidraget inomatt arbetsmarknadspolitiken kansom
karakteriseras sådant statligt stödett kansom ha snedvridandesom en
effekt på samhandeln driftbidragetär till Samhall. Enligt rör detrapporten
sig emellertid bidrag berörett arbetshandikappadeom ochsom skallsom
ersätta nedsatt produktionsförmåga.

Som framgår i avsnitt 3.5 förekommer skyddat arbete under former
liknande Samhalls och drivs med varierande statligtsom stöd i EGsäven
medlemsländer.

Enligt samtal utredningen haft såväl med densom EG-delegatio-svenska
företrädare för den nederländska och brittiskanen som skyddade verksam-

heten har ännu så länge inte behövt begära undantagman från konkurrens-
reglerna hos kommissionen. Verksamheten har också funnits i resp.
länder långt före medlemskapet i EG.

Men med hänsyn till den restriktivahållning till olika statliga stödåt-
gärder, framför allt när det gäller omprövning existeranderedanav
stödåtgärder, från kommissionens sida kan det inte uteslutas helt att
verksamheten kan ifrågasättas konkurrenssynpunkt. Samtidigt är detur
emellertid viktigt komma ihåg detatt statligaatt stödet i hardetta fall som
syfte tillgodose rättvis fördelningatt välfärden.en Det därför intekanav
avskaffas negativa konsekvenser förutan vissa utsatta grupper.
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skyddadeför dengälltförhållandendärför från deutgårJag att som
EGinträdet iStorbritannien vidi såväl Nederländernaverksamheten som

till EG.anknytningvid närmaretill Samhallför stödetgällaskallockså en
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yttrandenSärskilda

Av sakkunniga Birgitta Böhlin

SamhallsBetänkandet bildrelativt nyanserad utveckling underavger en
1980-talet. dock inte heltPå beskrivningennågra punkter är rättvisande.

Till exempel där två lyftsgäller detta rekryteringen, fram pågrupper

bekostnad övriga fördelningendet gäller arbetstillfällennärav grupper av
inom den riksdagen beslutadeav ramen.

De förslag till förändringar läggs fram överensstämmer i viktigasom
delar med den bedömning Samhall gjort i utredningen Samhall årmot
2000. Detta förutsättningar för fortsatt positiv utvecklingger en av
koncernen. På punkter känner jag mig emellertid töranlåtentre lämnaatt

särskilt yttrande,ett nämligen

behovet särskild lagstiftningav-
utseende regionala styrelserav-

för tilldelningmodell merkostnadsersättningav-

Lag Samhallom

Hittills Samhallshar uppgift och vissa övergripande regler för verksam-

hetens bedrivande angivits i särskild lagstiftning för företagsgruppenen
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koncemstyrelseändringar. SamhallsNärSFS 197947 vissamed senare
stiftelsefrånföretagsformfrågan ändradväckttidigare hos regeringen om

fortsättningsvis skullespeciallagstiftning äventill aktiebolag förutsattes att

de regler aktiebolagslagensidanfinnas för Samhall vid anger.av
aktiebolag,föreslår tillövergångutredarenDet positivtär menatt ennu
foretagsformen.tillspeciallag anpassad dentilljag saknar förslag nyaen

svenskapå denverksamhetsidé ochSamhallsEnligt min mening bör ansvar

näringslivet framgentäveni tryggasarbetsmarknaden och genom en

fortsättningsvisinnebär verksamhetenförslagspeciallag. Utredarens att

regeringen ochbolagsordning fastställsienbart skulle regleras avsomen
jämfört medlösning,hörande. En sådanriksdagensdärmed ändraskan utan

ochtrygghetforförutsättningarochdignitet sämrelagstiftning, lägreger en
35 000 anställdakoncernensstyrningenpolitiskakontinuitet i den gentemot

Samhallsfrånvarit intressehar uttalatDetintressenter.och utomstående ett

exempelvisviktiga intressenterledning ochfackliga organisationer, som

verksam-till aktiebolagövergångvid garanterahandikapprörelsen att en
affärsmässiga ochförräddaärVissa intressenter atthetsidén i lag. Lex.

tillförhållandeiöverhandriskerakanfrågorregionalpolitiska att ta

vadSamhall ärkringi lag reglerasendadetverksamhetsidén somom
hittillsmöjlighetspeciallag ocksåEn attaktiebolagslagen somgeranger.

förhållanden,arbetshandikappadesenskildagällandesekretessenreglera

överlämnarSamhalltillsamarbetsorganandraförvilket gäller som
regeringenframhållit tillSamhall tidigareSåsomhandlingar.personliga

till bolag§ övergångllregeringsformen, kap.1990-08-23 kräver att

myndighetsutövninginnefattartörvaltningsuppgiftmedstiftelseeller som
förfastställa budgetbl.a.uppgiftSamhallsmed stöd lag.ske attmåste av

medelstatligaomfattandedärmed fördela deochinomföretagen gruppen
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anslås i merkostnadsersättning har hittills tolkats sådansom som en
myndighetsutövning jämför nuvarande lag för Samhall, § 1.

Mot denna bakgrund förordar jag modifierad speciallagatt en om
Samhall kompletterar aktiebolagslagens bestämmelser ochsom tar upp
verksamhetsidén, medelsfördelning och sekretess. Ett förslag till sådan lag

har utarbetats inom Samhall.

regionalaUtseende styrelserav

Utredaren föreslår regeringen får rätt styrelseleda-att sjuatt utse tre av
imöter de regionala bolagens styrelser efter nominering landstingenav

dessa ordförande.samt treen av som

Detta innebär, eftersom lagen styrelserepresentation tillämplig,blirom
Samhall inte har majoritet iatt de styrelserna. Beroende på bolagetsnya

storlek blir relationen 4 till 5 eller Samtidigt följer aktiebolags-utredaren

lagen och föreslår verkställande direktören regionalaett denutses av
styrelsen.

Den föreslagna konstruktionen innebär besvärande från vadatt avsteg
ettutredningen föreslår i form fullt moderföretagethosannars av ansvar

denför samlade Samhall-verksamheten i gentemotlandet regeringriksdag.

Ansvaret i företagens ledningsorgan blir oklar. Det kan ägarenuppfattas att
inte har fullt förtroende för sin koncemstyrelse, i sinnågotegen tursom
kan påverka rekryteringen till denna. Det skiljer sig vadfrånklart som
gäller inom andra statliga koncerner och även från inomutvecklingen

myndighetssfären där den centrala myndigheten istyrelseledamöterutser
regionala För Samhall leder detorgan. till moderföretagetst.o.m. att
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dånärvarande,ställning föränotydligare ochfårstyrelse mansvagareen
s.k. anvisningsrätten.denharVDstyrelsen ochmajoriteten samtutser av

omstruktureringar stårkoncernenfrån påutgångspunkt de kravMed

framstår detbejakar,utredarentioårsperiod ochsin andraunderinför som

sammanhållen koncernkrävsdettaolyckligt. För klarasärskilt att ensom
lojaliteter.ansvarsförhållanden och klaratydligamed

förmed undantagstyrelser,därför dotterbolagensförordarJag att

koncernstyrelse.Samhallsframdeles utsesarbetstagarrepresentantema, av

i enlighetreglerassammansättningen kangivetvis inteutesluterDetta att

Samhalliförutsattsföreslår ocksåochutredaren rapportenvadmed som

2000.årmot

merkostnadersättningtilldelningförModell av

merkost-nuvarandealternativ tillvaltharUtredaren att ettpresentera

inte haroffentliga debatteni denHärvid detbörnadsersâttning. attnoteras

finansierats.hittillsSamhallvilketkritik det pånågon sättframförts mot

propositioneri ocherinringarframfört någrahar ägarenhellerInte

riksdagsbeslut.

varken iinte gjorts,modell harutvärdering nuvarandeNågon av
heller harbetänkandet. Intehåll iförslaget ellertill påanslutning annat

förändring.motiveraförpå motivvisat några andra attutredaren en

litenalltförvi i ut-också direkt fel hanhar attnärUtredaren menar
internai denföretagsekonomiska måttanvänt etableradesträckning oss av

Vadeffektivitetsmått.resultatprocenten äroch inte ett somstyrningen att

ifinns utvecklatbibehålla modell rapportennuvarandeförtalar att

2000,år 4.13.kap.Samhall mot
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har Samhallfinansierasverksamhet hittillsdet gäller statenNär avsom
resultatmätareinbyggdhaföregångare kanvarit att somenen genom ge

resultatprocenten.effektivitetsutvecklingen i formbild Dennaaven av
förårligen räknas kompenseraförsvinner fast anslagmed attett uppsom

volymförändringar.för löneutvecklingen ocheller

skall bedömas är detformerna medelstilldelningen viktigtNär för att

harSamhall arbetaifrånutgå den verksamhetsidé och de mål med ochatt

arbetshandikappade. NuvarandeSamhall är till för de svårast modellatt

inbjuder med höginte till arbetshandikappaderekrytera prestationsför-att

ocksåmåga ocheller saknaslåg sjukfrånvaro. incitament rekrytera fleraatt

direktanställda. inflationsskyddet delsinbyggda anställningstrygg-Det ger

het för resultatförändringarde arbetshandikappade, i mätadels enkelhet att

tidenöver förskjutningar affarsinriktning. Riskeni med utredarensoavsett

modell for lönepolitiken riksdagen iblir fråga för samband medatt atten
årligen prövar anslagsuppräkningen måste också beaktas ävenman om

skötsgivetvis förhandlingarna arbetsmarknadens parter.av
Utredaren pekar själv automatiska indexkompensationenpå den inteatt

utnyttjats för blåsa egentligenlöneutvecklingen, det enda motivetatt upp
ifrågasätta nuvarandeatt system.

Inom Samhallkoncemen har ytterligareresultatprocenten värde. Denett

har under 1980-talet utgjort i resultatförbättringssammanhangen sporre
både på koncernnivå och vid jämförelse den ekonomiska utvecklingenav
på företagsnivå och inom företagen.även Samhall 2000I år görsmot

bedömningen det borde gå 95-98nå resultatprocent 96.att Denatt en om
kultur byggs kring resultatprocenten har således värde i sig.ettsom upp

Mot den här bakgrunden har jag svårt inse behoven ändradatt av en
konstruktion merkostnadsersättningen förordar resultatprocentenutan attav

bibehålles med möjlighet för Samhall reglera timramen 2medatt i
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ekonomiska Samhallde på ärårligen. resultatkravenVill förändraägaren

resultatprocenten.lämpligaredet varieraatt

Per-Ivan AnderssonAv ledamoten i referensgruppen

punkter.och förslag tvåbedömningar förutom påJag delar utredarens

Dotterbolagens styrelser

förstyrelsenmoderbolagets helastyrelseEnligt min mening bör utse

styrelsemoderbolagetsenligt förslagetskalldotterbolaget. Regeringen utse

dotterbolagensmed förtroende borde fåvarför styrelsemoderbolagets utse

i koncernensordningen medför otydlighetstyrelser. Den föreslagna

styrfunktion.

nomineringsförfarandet.förslag beträffandeutredarensJag stöder

lämpliganomineraskall ha rättenLandsting organisationeroch att personer

till styrelserna.

19 §Bolagsordningen,

paragraf skrivasEnligt min mening bör denna

regeringen.medgivandefår inte ändrasbolagsordningDenna utan av

riksdagens18 ändras14, 17 och kanBolagsordningens utan

medgivande
.
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De paragrafer bolagets huvudsakligarör ändamålsinriktning bör intesom

kunna ändras riksdagens medgivande.utan

Av ledamoten i referensgruppen Christer Dahl

Dotterbolagens styrelser

Ur företagsledningsperspektiv finner jag det ändamålsenligt attmer
dotterbolagens styrelser helt och hållet falli dettaägaren, dvsutses av
moderbolaget Samhall. inomDetta klarare ansvarsfördelningger en

koncernen och främjar effektivare styrning Regeringenverksamheten.en av

utövar sin ägarroll ordföranden moderbola-och ledamöter iatt utsegenom
Samhalls styrelse.get

Med det förslag utredningen skisserar får saknarvariantsom somen
motsvarighet i andra aktiebolag.

Det är enligt min mening risk för utredningenstyrelserna med den iatt

föreslagna kopplingen till två huvudmän blir det ledningsorgan, som

på entydigt och klart för uppnås.sätt deett resultat skallansvarar som
redskapDotterbolagen att ioperativa för åtgärderär genomföra konkreta

syfte förverkliga de mål moderbolagetatt förär ansvarigt gentemotytterst

regeringen.

Att moderbolaget ledamöterna i styrelsen ingalundastriderutser mot att

det i dotterbolagens styrelser skall företrädare samhällsin-för skildavara

Moderbolagets styrelse entydigt fallet.ärtressen. ansvarig blirför dettaatt
Genom de är utsedda moderbolaget blir linjeatt det rakareemellertidav en
och koncemmässig samordning underlättas.
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minenligtdärförSamhall börinomBolagsordningen för dotterbolag

moderbola-ledamöterna8 lydelsei § utsesmening att avangeren som

styrelse.gets

merkostnadsersättningförModell

merkostnadser-angivandeochberäkningmodellen förnuvarandeDen av
beräknasmerkostnadsersättningenSamhall, bygger påtillsättning somatt

arbetshandikappade.anställdaförlönekostnademaprocentsats aven
förslagredovisadeandra attmeningenligt min överlägsenär genomDen

arbetsmarknadspolitisktbådemått sammanvägeroch ettiden ett samma

mål.ekonomisktoch

arbetshandikap-beredapåinom gårverksamheten Samhall attutHela

kostnadenfastadärför denLönekostnaden ärför dessa mestarbete.pade ett
koppla merkost-naturligtsynnerligensig därför attDetexisterar. tersom

ilönebildningentillkopplingtill denna Genomnadsersättningen post.
effektivitetenpåinilationsoberoende måttarbetsmarknaden fåspåövrigt ett

tillämpatsresultatmålfådemått varitDetta harverksamheten. sometti av
modell,dennaövergeologisktDet därförstatsbudgeten. attinom nuvore

resultatmått.inslagetär ökaambitionerna attnär avsnarare
tillanslutervälviss basresultatmåttet procentAtt enavanges som en

tillämpadeföretagsekonomineffektivitetsmått, inomdett.ex.andra

räntabilitetsmåttet.

medvetandeetableratsi etthela företagsgruppendessutom omharDet
tillresultatprocentensänkasuccessivtsträvan har varitochmåttdetta att

riskerarmättal äventyraAttdet. detta attunder bort enoch100 tanu

motivationsfaktor.viktig
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lönekostnademagrundinträffa att föreffekter kanDe avsom
lagstiftning ellerändrad avtalförändras, mellananställda t.ex. genom

kalkyleras.och Dettaidentifieras kanarbetsmarknadens kan dåparter,

Modellenstorlek.procenttaletsbeaktas vid angivandet sådansomav

behöver inte ändras.

styrningeninternaDet vidare naturligt i den verksamhetenär detatt av

resultatutveckligentillämpas flertal följaandra mått för såväl i striktett att

personalutvecklingsmässigt.företagsekonomiskt hänseende Verksam-som
sedvanligtheten redovisas idessutom i avseende på sättalla årsredovis-

ning, med Finansieringsanalysresultaträkning, balansräkning och enligt de

krav finns i lag och utvecklad praxis.som

För styrning Samhalls samtidigt beaktandeverksamhet med fleraav av
målvariabler har den tillämpade visat sigmodellen väl ägnad främjaatt

både ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk resultatförbättring.

Rekryteringsvägar

Utredningen framhåller rekryteringen Samhalltill i fortsättningenävenatt

uteslutandebör ske via arbetsförmedlingen. Utredningen avstår härvid från

närmare överväga handikapputredningens förslagatt ställa vissattom en
andel Samhalls arbetstillfällen till förfogande för kommunerna.av

Enligt min mening skulle genomförande handikapputredningensett av
förslagförbättra möjligheterna till arbete för svårt handikappade. På detta

sätt skulle del Samhalls arbetstillfällen verkligen förbehållasen av grupper
med handikapp.svåra Samarbetet mellan Samhall och de kommunala

huvudmännen skulle därigenom komma förstärkas och den enskildesatt
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Samhall under-inomsysselsättningsverksamhet till arbeteövergång från

lättas.

GustafssonBernhardAv ledamoten i referensgruppen

näringslivs-medverkaförmånenhaftJag har flera årunder att som

ochstyrelseuppdragutveckling olikai Samhallgruppcnsrepresentant genom
utvecklingsprojekt. Jag hari några störrerådgivareäven engagemang som

skett påkompetensutvecklingsnabbadendärvid blivit imponerad somav
affärsmässigti riktning allt störreSamhallgruppennivåer inom ettalla mot

uppskattadutgörSamhallgmppentilllettkunnande. Detta har att ennumera
ambitiösaTackindustriföretag.svenskaandrasamarbetspartner till vare

Sam-utbildning harpersonalutveckling internochsatsningar på bl.a.

verksamhetsidénarbetsmarknadspolitiskadenhallgruppen attutan-
det svenskadelaccepteradintegrerad och heltfulltåsidosatts blivit aven-

näringslivet.

reserveradintahaft orsakjagharviktigt avseende attI merenett
regionalai destyrelserdel exempel på atthållning. Jag har sett en
ståndfå tillsnabbttillräckligtmöjligheternaförsvårakan att enföretagen

affärsutvecklingssats-kringuppslutningkoncernövergripande gemensamma
SamhallmoderföretagetAttprioriteringar.företagekonomiskaochningar

endast6 ll ordinarie ledamöternaordningnuvarandeenligt utser varavav
tillupphovmig märkajag tycktenligt vad gettval, har2 frittefter eget

enligtharDettainom Samhallgrupen.rollfördelningenosäkerhetviss om
koncemanda,förtroendefullframväxtenhämmatuppfattningmin av en

projektmotivation för koncemgemensammaochansvarstagandefulltliksom

bidragit tilljag detta harfallvissa attchefer. Ibland attansergruppens
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projekt syftat till tillvara Samhallgruppensatt ta samlade affärsmässigasom

kompetens, utnyttjande skalfördelar,t.ex. har gått alltför trögtgenom av
och långsamt genomföra. Denna osäkerhets-att och tröghetstendens på

ledningsnivån har varit märkbar hinder än de särskilda hänsynsta-mer som
ganden och anpassningsåtgärder erfordrats med tanke på arbets-som
handikappen hos personalen.

Det är bakgrund dessa erfarenhetermot jag beklagarav attsom
utredningen valt i utsträckning byggaatt stor vidare på det nuvarande

olämpliga med dubbelkommandosystemet vid utseendet de regionalaav
styrelseledamötema. Enligt utredningens förslag skall regionalade

företagens styrelser bestå 7 ordinarie styrelseledamöter, förutom deav
arbetstagarledamöter de anställdas fackliga organisationer kommersom att

med stöd styrelserepresentationslagen.utse Av de 7 ordinarie ledamöter-av

föreslås 3 skall direkt regeringenatt utsesna 4och resterandeav av
koncemstyrelsen på bolagsstämman. Om räknar in fackligademan
arbetstagarledamötema, innebär detta moderbolagetsatt ägarinflytande kan

komma i minoritet i styrelsen.

Att del styrelseledamöter i aktiebolagetten på änutses sättannat genom
val bolagsstämman iär och för sig förenligtav aktiebolagslagen.med

Denna möjlighet har emellertid öppnats med tanke utomståendepå

organisationer och liknande. Att i princip och förbehållerägareen samma
sig rätt vissa styrelseledamöter påatt bolagsstämmanutse vissa andraoch

styrelseledamöter direkt, dvs vid sidan bolagsstämman, någotärav nytt
jag aldrig tidigare träffat på under min långasom tjänstgöringstid på

företagsledande befattningar inom övrigt svenskt näringsliv.

Skillnaden Samhallsmellan koncemstyrelse och nämligenregeringen blir

enligt min mening i detta sammahang ñktiv, eftersom frågadet är om
Ävenstatligt helägda bolag. de regionala styrelseledamöter utseddaårsom
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uppfatta regeringen densjälvfalletkommerkoncemstyrelsen att somav
i likakommer alltsåDeföreträdaren förexekutiva ägaren staten.högsta

inställdautsedda ledamöternaregeringen direktdegradhög varaavsom
intentionerförverkliga desssökaregeringens direktiv ochföljapå att

verksamhet.Samhallkoncemensbeträffande

beslutsnivåerolikapå tvåstyrelseledamöterstatliga ägarendenAtt utser

uppfattas haledamöternainnebärapraktiken främstdärför i attkommer att

A-beståuppfattasfinns risk för styrelsen stortsDetolika att av enstatus.

nödvändigtsamarbetekollegiala ärbefordrar inte detDettaB-lag.och som

allaprincipenstrider ocksåstyrelsearbete. atteffektivt Det motför ett
påderas inflytandeställning ochhar rättsligastyrelseledamöter attsamma

kunnandeegenskaper ochpersonligaenbart beror på derasstyrelsearbetet

framfördeochsynpunktersakliga tyngden i de argumentdenpåoch som

styrelsesammanträdena.på

förbehåller sig rättenenligt förslagutredningens att utseregeringenAtt

via moderbolagetalltså inteochstyrelseledamöterna direktdel somaven -
ägarinflytande kan dessutomöverIOO-procentigtharändåregeringen ett -

kon-slags desavueringkomma uppfattashållvissa att avpå ensom
rollförvir-tendens tillminska denbidrarDetta inte tillcernledningen. att

iakttagitibland tyckt mig hajagkomplicerade utvecklingsfrågoriring som

Samhallgruppen.inom

förfarandetförslagutredningenskan jag inteskäl biträdadessaAv om

företagen.styrelserna i regionaladeutseendeñr av
fårnormaltkoncernledningen på sättför min del utseförordarJag att

i de företagenstyrelsesuppleanter regionalastyrelseledamöter ochsamtliga

fackligadede arbetstagarledamöter utsesundantagmed som avav

organisationerna.
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Av ledamoten i referensgruppen QvarfortAnne-Marie

Regeringens Samhallsutredare har haft uppdraget pröva AMS förslagatt

det statliga bidrag elleratt går till Samhall helt delvis skallom övergåsom
till AMS anslag Särskilda arbetshandikappadeåtgärder för för köp av
arbetsplatserrehabiliteringsresurser från Samhall.

Jag i likhet med utredaren arbetshandikappades situationanser att på

arbetsmarknaden skulle stärkas medel anvisasde AMV förom som
särskilda åtgärder för arbetshandikappade också kan användas afAmiav
för upphandling tillfälliga rehabiliteringsplatser Samhall.hosav

Jag delar också utredarens mening ansträngningama iatt större

utsträckning bör inriktas på finna lösningar leder tillatt så mångaattsom
arbetshandikappade möjligt får arbete på den reguljära arbets-ettsom
marknaden. AfAmi måste emellertid möjligheteralla arbetaattges
individinriktat och lösningen för enskilde tillden dennes förut-anpassa
sättningar och den lokala arbetsmarknaden vid det aktuella tillfället. AMS

förslag Samhalls anslag helt elleratt delvis skulle föras över tillom AMVs

anslag för upphandling lämpliga rehabiliteringsresurser grundar sig påav
sådantett synsätt och behov.

Utredaren har emellertid avtört AMS ursprungliga förslag med motivet

det olyckligtatt rycka undan den ekonomiskaatt basen för Samhallvore

inför omfattande strukturförändring och ombildning till aktiebolag.en en
Att helt ändra finansieringsväg inför dessa omfattande förändringar anser
även jag olämpligt.vara

Jag dock utredaren borde föreslagitatt begränsad försöksverk-anser en
samhet i två län där 10t.ex. % Samhalls anslagt.ex. skulle kunnaav
överföras till AMV i syfte afAmi möjlighet tillatt marginelltettge
ekonomiskt styrmedel den regionala Samhallresursen.av
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basen förså ekonomiskabegränsas denFörsöket skulle kunnat att

aktiebolag. Densamband tillmedi övergångenSamhall inte undantycktes

fåinför delvis kunnatstårSamhall skulle dessutomstrukturförändring som
prövad utifrån deinriktningefterfrågestyrd dvs.kundanpassad ochmeren

tydligareförutsättningar och önskemålarbetshandikappades samt ett

arbetsmarknadspolitiska perspektiv.genomslag av
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Kommittédirektiv
EEEBilaga 1

E3

Dir. 199073

Översyn Samhallav

Beslut vid regeringssammanträde 1990-11-22

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet. statsrådet Sahlin. anför

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas föratt göra översynen att aven
Samhall. Utredaren skall-beskriva hur de ursprungliga sociala, arbetsmark-
nadspolitiska och ekonomiska målsättningarna för företagsgruppen hittills
har k uppfyllas belysa olika omvärldsfaktorersunnat samt påverkan Sam-
hallgruppen framför allt framtida perspektiv. Motett denna bakgrundur
skall utredaren överväga det finns skäl precisera eller i någraattom avseen-
den ändra Samhalls mål och roll i samhället och det finns anledning attom
ändra Organisationsform för företagsgruppen.

Samhallgruppen

Samhallgruppen tidigare Samhällsföretag är stiftelseorganisationen- -
skall meningsfullt och utvecklande arbete handikappade.som Dettage

skall ske produktion och tjänster. Lokalisering dimen-genom ochav varor
sionering arbetsplatserna sker i samråd med arbetsmarknadsverket. Ar-av
betsförmedlingen disponerar de riksdag och regering fastställda arbetstill-av
fällena hos företagsgruppen och anvisar de arbetshandikappade i be-ärsom
hov arbete inom Fr.o.m. budgetåret l9991av kan Samhallgruppen. även
erbjuda försäkringskassan företag och förvaltningar yrkesinrik-ochexpert-
tad rehabilitering inkl. platser för arbetsträning. Verksamheten bedri-skall .effektivt och med iakttagande affärsmässigavas principer.av

Samhall bildades den januaril De dåvarande.1980. landstings-mestadels
drivna verkstäderna för skyddat arbete, slogs arbetsmarknads-medsamman

kontorsarbetscentralerverkets och industriella beredskapsarbeten Sam
vissa former hemarbctc i organisation.av en ny
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dels utjämnabildandeHuvudmotivet för den organisationens attvar,nya
handi-landet och för olikatillgången på skyddat arbete behovenefter över

utvecklande arbeten, dels be-meningsfulla ochdelskappgrupper. att ge
samordningkoncernmässigkostnaderna för verksamhetengränsa genom

verksamheten.övrigt ökad affärsmässighet iioch en
regiona-Stiftelsen Samhall och 24omfattar centraladenFöretagsgruppen

också mindre aktiebolags-stiftelser. hörlalänsvisa Till företagsgruppen en
utländska marknadsföringsbolag.såvälkoncern svenskarättslig av som

35000 anställda.har 340 med f.n.verkstäderGruppen varav caca caegna
arbetshandikappade anställda.30400 är

målSamhalls

mål. förstärkerövergripande delvisSamhalls verksamhet har flera som
varandra.delvis medvarandra, kan komma konflikti

tillarbetshandikappade människorsVerksamheten skall rättvärna ettom
utvecklas i arbetet och för-arbete och de möjlighetavlönat anställda attge

kunna tillarbetsförmåga. skall siktanställde översin Denbättra ett
understryks i för-Men samtidigtden reguljära arbetsmarknaden.arbete

handikappade mångaförprop. 19777830. 79 detarbetena gravtatts.
kunna klara arbeteinnebära rehabiliteringgånger högkan grad att etten av

Samhall.inom
de handikappades behov itillArbetsplatserna skall måni görlig anpassas

produktionsupplägg-arbetsorganisation.lokalernasfråga utformning.om
Olika särbehov skall till-arbetsledning. arbetsanpassningtekniskning. m.m.

olika stöd-arbetsuppgifter ochökad differentieringgodoses t.ex.genom av
betydelse. EttFrågan harverkstädernas lokalisering även annatinsatser. om

produktivmöjlighet tillarbetshandikappademål flerviktigt är att gravt enge
försörjning.ochinsats egen -

skalli verksamhetenekonomiska målen arbetarligger del de pro-att som
utvecklingenbidra tillefterfrågade därigenomochoch tjänsterducera varor

effek-bedrivasverksamhetenlands samlade skall pavårt välstånd. Vidareav
fleraskyddade verksamheten pämöjliga Densätt. densplittringtivast av
ochaffärsmässighetenmedfördehuvudmän. fanns före år 1980olika attsom

kunnabedömdesorganisationendålig. samladeeffektiviteten Denvar nya
ochtillverkningmaterial.samordningsfördelar. Anskaffningstora avge

professionellt.skemarknadsföring kunnaprodukterna bedömdes merav
ratio-uppnåsfördelarEkonomiska också kunnabedömdes mergenom en

verkstäderna emellan.arbetsuppgifterfördelning produktion ochnell av
sådana rationaliseringzirbegränsas möjligheternaSamtidigt göra attavatt
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arbetsuppgifter.utbudvarierattill avtillgångha ettbehöver;trbctstagatrnzt
begränsning möj-vissinnebärföretagsindelningen avÄven enliinsvisznden

affärsområde.inomproduktionsfördelning ettrationelltillligheterna en

Onwiirltlsjirklører
olika förhållanden istarktpåverkas om-verksamhet avSamhallgruppcns

markna-tillkomstenmedintcrnationaliseringen av nyaökandeDenvärlden.
Förändringar arbets-omvårldsfztktor.sådanhandelsblock årochder en

expanderandeochtillverkningssekttvrminskande enmedmarknaden en
sådanförbetydelse utpräg-påverkansfaktor entjånstesektor avår annanen

legotillverkning. Dessa för-andelmedSamhall storindustrigrupplad som
verksamhetföretagsgruppensförändringarinneburitredanharhållanden av

utvecklingen.fortsattaockså denpåverkaoch kommer att
verksamhetinbyggd ochs.k.år ökatunderharFöretagsgruppen senare

utför arbeteSamhallgruppcnhosanställdainnebärDenentreprenader. att
Samhall har angivitSamhall.frånarbetsledningmedarbetsgivareandrahos

ytterligare.verksamhetdennautvecklakommer attatt man
fårarbetsmarknaden bety-påutvecklingenArbetsmzrrknadspolitiken och

bcfolkningssaim-OcksåSamhall.hosarbetstillfällenbehovetfördelse av
befolkningen ochimänniskoräldre ettökad andelmedmansåttningen en

krav på Samhall.ställakommeroch flyktingar attinvandrareantal nyastort
institutionshoende för exempelvisavvecklastråvandcnSocialpolitiskzi att

ytterligare krav fö-innebärsjukapsykisktutvecklingsstörda ochpsykiskt
retagsgruppen.

erbjudabörjatocksåSamhallgruppen expert-innevarande harårFr.o.m.
arbetsanpztssningtillochrehabiliteringyrkesinriktadinom omrâidettjänster

innebärDettasatkkunskap.sâidanbehöverförvaltningar.ochföretag ensunt
Samhaill.roll fördelvis ny

under tidomvärldeniföråiitdringztrnzide snabbabakgrundMot senareav
utsträckningmindrei ellerpågår och störreutredningar f.n.deoch somsom

iaugusti mättad åriSamhallverksamhetsområde har star-Samltatllstangerar
Zlltlll.Samhall åröversynsutrednittg mottat en

sumhullgruppvnförOrganisatimrsfonn

be-skulleföretagsgruppeitfrågandiskuteradestillkomstSamhallsVid om
såvittstiftclseformen.Valet föllstiftelseform.elleri aktiebolatgs-drivas

då bedöm-detdetta valAvgörande förbasorganiszttionen. somvar.avser
aktiebolagslagens likvidationsbeståim-medi konfliktkommariskendes. att

utgår till Sant-statliga ersättningdenförnuvarande reglernaDemelser. som
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formellahall sådanainnebär några hinder företagsgruppcnsinte mot att
bedrivas iverksamhet akticbolagsfornt.kunnaskulle

23denSamhall augusti regeringen skynd-skrivelse N90 föreslagithar i att
juridiska företagsform framhållit stif-ochutreder företagsgruppenssamt att

skäl framstårtelseformen flera fördelaktig aktie-mindre änav somnumera
totalabolagetsformen verksamhetens minstutifrån den behov. Inte gäller

kommersielladet i Samhall framhållerfrån ansvarssynpunkt sammanhang.
företagsheskattningenvidare kommer det ofördclztk-ändringen i göraattatt

omfattande rörelse itigare stiftelseform.bedrivaatt
ocksåbör arbetsmarknadsstyrclscnl detta nämnassammanhang att

AMS 30 l990 anslagsframställningen införi den isamtrapport marsen
budgetårenverkets l99l92-l99394 föreslagit arbets-treårsbudget för att

fullt skallmarknadsverket eller få arbetsplatserrehabilite-delvis köpaut
ringsresurser Bidraget skulleSamhall. i dag gär Samhallfrån till enligtsom
förslaget budget för lönebidrag.AMS till regeringenövergå ltill rapporten

riksrevisionsverketden 31 stiftelseformens lämplig-haraugusti 1990 prövat
därvidhet för och funnit undvika bildastatliga börolika attatt statenorgan

helstatliga sin verksamhet Samhall.stiftelser för exempelvis besamt att som
står ombildas till bolag. Handikappförbun-25 Vidare harstiftelser börav

kommitdens in medCentralkommitté skrivelse.en

Uppdraget

utredaresärskild tillsätts för Sam-Jag föreslår göra översynattatt avenen
hall.

skall undersöka hur de målsättningarnaUtredaren övergripande enligt
verksamhet |977I7830lades fast i harför Samhallgruppens somovan prop.

också bedöma utifrånkunnat dessa samhälls-uppfyllas och förenas samt ett
ekonomiskt perspektiv.

med utgångspunkt från Samhalldels hur hittillsDärefter skall utredaren
framledesförena sina mål dels de krav kanhar kunnat uppfylla och som

olikaSamhalls verksamhet med hänsyn till omvärlds-komma ställasatt
några avseendenfaktorer. bedömning det finns skäl i förändragöra attomen

mål i fråga skalleller och roll samhället. l denna utreda-precisera Samhalls
hålla och beakta vad framkommer i den översynsutred-kontakt med somren

pågårning. för närvarande inom Samhall ochSamhall år 2000mot som
avslutad iberäknas 1991.som marsvara

beaktande tidigare nämnda skrivelser frånUtredaren skall vidare med av
förändringSamhall behovet eventuell organisa-och AMS, överväga avav

företagsgrup-tionsformen Skulle utredaren finnaför företagsgruppen. att
förslagändras skall fullständigt lämnas.organisationsform bör ettpens
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I utredaren ha samarbete med Samhallsitt skall och intearbete näraett
förbehandla ligger inom Samhalls koncernstyrel-fragorsådana ramensom

amsvzirsirmråide.ses

Ramar utredningens arbeteför

stiftelser utreds f.n. stiftelse-beskattning och förenings-Frågan avavom
l98Xl3. har l989 års HandikapputredningFi Vidare Sskattekontmitten

sysselsâittningsfrågor funktionshindrade.behandla för Ut-198853 bl.a.att
dessa bådasamråda med utredningar.redaren bör vid behov

l984z5 förskall direktiven dir samtliga kommittéer ochFör utredningen
utredningens förslaggälla ingåendesärskilda utredare och konsekvenser

beaktandeföreskrivit EG-aspekten dir.vad regeringensamt om av
194843.

3l augustiUppdraget skall redovisas den l99l.senast

Hemställan

hänvisning vad infört hemställer jagMed till jag har be-regeringenatt
chefenmyndigçar för arbetsmarknadsdepzirtementet

tillkalla omfattadsärskild kommittéförordningenutredareatt en av-
I9 med Stiftelsenl97bzl uppdrag översyn Samhallgöraatt aven-

besluta sakkunniga. referensgrnpper. biträdeochatt experterom annat
utredaren.

hemställerVidare beslutarjag regeringenatt
kostnaderna huvudtitelnsskall belasta tionde inslag Utredningaratt m.m.

Beslut

föredragandensRegeringen ansluter sig till överväganden bifalleroch
hemstâillan.hennes .Arbetsmarknadsdepztrtententet
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Bilaga 2

år 2000Samhall mot
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SAMMANFATTNING

Bakgrund inledning-

utvecklingslinjer ochhittills gällandeSamhall 2000 översynår ärmot aven
visionSyftet är vartstrategier for Samhallkoncemen. att avenge

förändringarför dit. Behovenstrategier nåkoncernen ochbör sträva att av

Samtidigtkonkretiseras.följdtill häravi roll och för koncernenspelregler

verksamhethittillsvarandekoncernenstillbakablick överigörs rapporten en
1990.1980och måluppfyllelse -

Översynen såväl denbehandlaromvärldsanalysfrånutgår somen
internationelltochi Sverigemöjligheterochmed hotkommersiella sidan

handikappadeförarbetstillfällenbehovetochsamhällsförändringar avsom

2.kap.

hittillsvarandebeskrivning den ut-utgångspunkt ärEn avenannan
tillförhållandei ägarensframför alltmåluppfyllelsen,vecklingen och -

3i kap. därförväntningar. Dettaintressentersriksdagen och andra tas upp

tillpotentialenbedömningochkoncernennulägesanalysäven avenaven
2.11kap. görsdelavsnittsärskiltredovisas. Iytterligare förbättringar ett

handikappade.åtinsatser för arbetejämförelseinternationellockså aven
nulägesanalysenochomvärldsbeskrivningenfrånutgångspunktMed

90-talet,uppgifter förochrollkoncernensi 4preciseras sedan kap.
detta fårkonsekvenserredovisas destrategier. Vidareutvecklingsmål och

viktigtekonomiskt resultat. Det äroch attorganisation,för resurser
visionskallresultatmålsiffror ochdessaunderstryka att ses mer som en

gradalltid högFramtiden2000 precisa mål.år än avmot enrymmersom
1991i den stund marskan inte minst konstaterasosäkerhet. Detta som



SOU 199167 225

denna skrivs med krisen i Persiska viken,rapport turbulcnta händelser i

Baltikum och högt svenskt kostnadsläge med tendenser till högre svensk

arbetslöshet. De snabba och många gånger oförutsägbara omvärlds-

förändringarna detgör emellertid väl viktigtså klargöra vad Samhallatt

kan och skall göra.

I slutet kap. 4 sammanfattas förslag. Avsikten ärrapportensav att

förslag kräver beslut ägaren överlämnas till regeringen försom av
ställningstagande, medan de övriga förslagen bli föremål för beslut och

verkställighet inom koncernen. Hela kommer också överläm-rapporten att
till den regeringen särskilt tillsatte utredaren för vissaöversynnas av av

frågor rörande Samhall för kunna utgöra utgångspunkt för dennesatt en
slutsatser Samhall.om

Rapporten har, före beslut koncernstyrelsen förhandling iochav
koncern-MB, beretts särskild projektstyrelse bredmed stödav en av en
referensgrupp med företrädare från rad viktiga intressenter bilaga lseen

4-5.sid Under arbetets gång har synpunkter inhämtats konferenservid

med koncernens ordföranden och VDar.

De strategier för framtida utveckling i kommertas rapporten,som upp
förankras bland koncernens ledningsorganatt och allasedan vidare hos

kraft00035 anställda för få i målinriktningenatt 90-talet.förgemensam

Kapitel 2

OMVÄRLDSBESKRIVNING

Allmän och internationell bakgrund avsnitt 2.1 2.5-



199167SOU226

ipolitiskadministrativarbetar isåvälSamhallkoncemen ensomen
meningsfullt ochskapaSamhalls verksamhetsidé,miljö.kommersiell att

formuleradfinns,behoven ärtill därarbetshandikappadeutvecklande arbete

medelVerksamhetensmål.samhällsekonomiskapolitiska ochutifrån

metoder ochinflueradstarktoch genomförandeorganisation är av

politiskaadministrativa och denbåde frånhämtade deninstrument

miljön.kommersiella

de bådabehärskari vardagenSamhalltill detta krävsMed hänsyn att

förändringar i de bådafasta påomvärldsanalyserochmiljöerna att tar

politiskai denlegimitet såvälunikitet, Samhall harDennamiljöerna. att

tillvaratas iinte minst börmiljön,kommersiella fördelär somensom
aftärsutvecklingssammanhang.

Östeuropa 1991 ochbaltstatema1989, ii höstenHändelsema ut-

Östern mångabetydande effekter påMellersta 199091ivecklingen ger

svårbedömbar.vilketsamhällsområden, gör framtiden extra

Länder Hongarbetsbyte.omfattande internationelltidagskerDet ett som

industriellaalltmer denSingapore TaiwanSydkorea, och övertarKong, av

ocharbetskraftsstyrkaväxandedessa länderI finnsproduktionen. en

innebär konkurrens-relativa lönekostnader, vilketlägreväsentligt storen

produktionsområdena. nämndaDearbetskraftintensivadeforfördel

förmåga produceramycketmed har idag stor attländerna grannstater en
till mycketteknologioch högbra kvalitetmed designochprodukter

priser.konkurrenskraftiga

världenoch tredjeUSA, Japaneuropeiska närmarknaden kommerPå den

någonsin tidigare.kraftfullt änNIC-ländemakde att agera mers
intematio-exportföretag alltdetta sker blir europeiskaSamtidigt mersom

internationellasystemlösningar denerbjuder påochochnella mer mer av

marknaden.
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insatsvarortjänster, sker alltmer ivad köpBeslutsprocessen, enavavser
köpBeslut europeiskaöverväganden.internationellamedmiljö om av

DetEuropa.utanför geografiskaskekommerinsatsvarortjänster att

underleverantörsledet kommeri såledessäljareochavståndet mellan köpare

skall dock inteutvecklingstrend betydelsenSamtidigt med dennaöka.att
underskattas.marknaderochnärhet till samarbetspartnersav

ordningen med råvarubaseradgamlaföretagen lämnar denDe svenska

för marknadslkund-industrialismproduktionsproduktorienteradoch en

Skalfördelar iorganisationsutveckling. denaffärs-baserad och över-

skräddarsys i denalltmergripande strukturen kombineras med enskildaatt

blir framgångskriteriemaallianserproduktentjänsten. Detta i strategiska
iföretagen.gränslösai morgondagens agerande för de svenska

företagKostnadseffektivitet nödvändigt. De inteblir harän sommer
förutsättningarna minskat handlingsutrymme.till fåkommer ettexport att

Konkurrenskraften reducera kostnaderna.kan endast bibehållas attgenom
Två huvudlinjer inrekan därvid företagens kostnadssänkandeurskiljas, dels

åtgärder, dels vertikalastrukturella antingen elleråtgärder i horisontella

samarbetsformer.

Sammantaget kommer den industrin, och framförsvenska allt de

exportinriktade företagen, framöver troligen bli än betydelsefullaatt mer
Sverigesför ekonomi, utveckla effektivitethögre och bli väsentligenen

integrerade i den internationellamycket ekonomin. Samtidigt kommermer

de sysselsätta klart färre anställda i Sverige. Ett exempel på detatt senare
samtligaär nästan expansionsinvesteringar idag sker utomlands.att

Strukturomvandlingen i Sverige avsnitt 2.6
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till affärsmässig iDe allmänna utveckling bestämsförutsättningarna stor

istrukturomvandlingen delsutsträckning samhället. Genom att varaav

följsam dels leta efter marknadsmöjligheteri förhållande den,till

så bidrar till samhälletsstrukturomvandlingens framsida, företag aktivt

totala omdaning.och nödvändiga

Strukturomvandlingen fortsätta i förändringstaktkommer att somsamma

tidigare. sysselsattasuccessiv leder till andelenDet är attprocess, somen
inominom industriell minska i Sverige och andelenverksamhet kommer att

33service- % arbets-kommer öka. Idagoch tjänstesektorerna äratt av

kraften industriell verksamhet 67 inom tjänstesektom.verksam och %inom

fördelning 2773, alltså fortsattPrognosen för 2000 pekar påår en en

betoning tjänstesektorn.av
tilli service tjänster hänförligt deEn tillväxten och ärdel andelstor av

industriföretagen Genom in-strukturförändringar genomgår. attsom

sig kämaffár samtidigtdustrifdretagen sin ökarväljer koncentrera motatt

specialisera sig sälja insatstjänster.för ochandrautrymmet att

strukturförändringar inom offentliga sektorn,Motsvarande sker den

specialisering servicevarför för ökar inom området ochdet totala utrymmet

tjänster.

Tillvaratagandet mänskliga avsnitt 2.7resurserav

Dagens och morgondagens generation har andra krav på arbetet deän som

gick i för 10 20 inte baraarbetslivet sedan. Det värderas ärårut som-
anställningstrygghet också utveckling, medbestämmande ochutan ansvar,

självständighet. försöker utveckla sin arbetsorganisa-Företag medvetetsom

tion skaffar sig konkurrensfördelsåväl morgondagensuppenbaren om
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arbetskraft, bättre möjligheter till genomförandet verksamhets-som av
laffársidén.

Fler arbetshandikappade 2.8avsnitt

En rad olika faktorer talar för antalet arbetshandikappade med behovatt av
särskilda stödinsatser kommer fortsätta öka under 1990-talet.att

a Den dämpade ejieärágan på arbetskraft minskatkan tillledanu ett

intresse för arbetshandikappade del arbets-att ochse som en resurs av
kraften.

b Utbudet arbetsuppgifter förändras. Samhället får speciali-ökadav en
sering, enklare arbetsuppgifter försvinner, rationalisering och mer
arbetsintensiv produktion flyttar i ökad utomlands.utsträckning

Sammantaget minskar detta arbetsmöjlighetema arbetshandikappa-för

de såväl i näringslivet i den offentliga sektorn.som

c När det gäller arbetskrafiensammansättningen ungdoms-kommerav
antaletkullama minska samtidigt 45 64att i åldrarnasom personer -

osäkerhetsfaktorkommer öka på arbetsmarknaden. En arbets-iatt

krañprognosen hur invandringenär kommer utvecklas.att

d Arbetsmarknadspølitikens roll och inriktning. Under 1980-talets senare
hälft betonades arbetslinjen. I skenet obalanserna svenskadeniav

inledningenekonomin under 1990-talet ochhar arbetslöshetensav
arbetsmarknadspolitikens betydelse för inflationsbekämpningen

kommit uppmärksammas än tidigareatt i den debatten.politiskamer
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arbetshandikappade skall iförarbetsmarknadspolitiska insatsernaDe

reguljära arbetslivet, däri detinriktas arbetehand skapaförsta mot att

lönebidraget viktigt instrument.ärbl etta
de internaförväntaskraven på utbildning och kompetensökadeDe ge

medföra ökadeSamtidigt kan dettaökadarbetsmarknadema betydelse.en
skall kommaarbetshandikappade,för desvårigheter t.ex. somgrupper,

arbetslivet.in i

planeradeaktuella ocharbetsmiljö kanSammantagetbattree En nu-
bidra tillrehabiliteringsområdet förväntasarbetsmiljö-pååtgärder och

mening. Detta1990-talet arbetsmiljö i vidunder utveckla godatt en
kanfrån arbetslivetfall innebärai så utslagningenskulle stoppasatt

hararbetshandikappadetillleda bättre för deoch situation somenupp
utvecklingen medñnns risker förDet dockarbete. uppenbara attett

differenti-ochsjuklönarbetsgivaransvar rehabilitering,ökat förett ev

arbetshandikappadetillarbetsgivaravgifter ledersamtidigterade att

sig in i arbetslivet.gällermöta hinder detnärkommer att taatt nya
sina redan anställdakommer värnaArbetsgivare gradi ökad att om

vid nyanställningar.prövandesamtidigt bli ochförsiktigaoch ytterst

utanför arbetslivet.stårdrabbakommer deDetta utan att somgrupper

full delaktighet ochHairdikappølitiska Principernaambitionert om-
fortsatta1980-talet vägledande för delunder varitharjämlikhet också en

harhandikappområdet. år dock debattenpå Underreformer omsenare

kommit krav påinsatser inom präglasområdensamhällets olika att av

målstyrning decentralise-återhållsamhet, ocheffektivisering,förnyelse,

1990-talet kravförväntas omsättasUnder dessadelkanring etc. aven
och samhällets l dennaförändringar sektorer.nytänkande inom flerai av
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frågornahandikappolitiska automatiskt fårattinte dekommerutveckling

betydande klyftorfinnsFortfarande mellanposition.framskjutenen
möjligheterna tillihandikappade arbete ochickehandikappade och

sysselsättning.

avinstitutionalisering liksomfortsatt1990-talet kan ocksåUnder en en
rehabilitering förväntassocialutveckling medicinsk och skapafortsatt av

hittills står helt utanförarbete för handikappade arbets-behov somav
möjligheter tillochlivet. Användningen teknik arbetsan-nyaav ny

arbeteför åt handikappade,passning förutsättningarskapar också bättre

arbete. Dettavilka tidigare förinte alls kommit i åtanke gäller främst

psykiskt sjuka, flerhandikappa-bland psykiskt utvecklingsstörda,grupper

drabbasde missbrukare.och Samtidigt detta särskiltär hårtgrupper som

flexibilitet ide växande kraven arbetslivet.på kompetens ochav

g Fler handikappade kommerinvandrare Dessa troligen attgrupper

öka under 1990-talet strukturförändringamadels i arbetslivet,genom
dels fortsatt antal flyktingar.stortgenom en

Offentliga sektorns omdaning avsnitt 2.9

orimligtDet är delar idag utförsdet iatt monopollik-anta att stora av som
nande miljö kommer utföras under konkurrens. Härvid kan förväntasatt

konkurrens olikamellan offentliga verksamheter, konkurrens mellan

offentliga privataoch verksamheter konkurrens mellan privatasamt

verksamheter.

Under 1990-talet kommer den offentliga sektorns förnyelse bl atta
beröra följande frågor rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän,
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den offentliga strukturella uppbyggnad kämafiärervilka denochsektorns

skall koncentrera sig på.

de kFör beställar- och producentrollemaklara krävsdetta attatt s

det förutvecklas. kommer bli ökatskerNär detta att utrymmeett

olikaalternativa och lösningar. Entreprenader ochproduktionsformer

därvidlag få framträdandeupphandlingar roller.kommer att

i fokusMiljö 2.10och etikfrågorna hamnar avsnitt

betydelsefulla förhållnings-De etiska frågorna vad det internablir avser

och framsyntheten miljöarbetet. Etikenaffärsmiljön isättet, agerandet i

organisationformuleras inte inifrån bestäms externautan sam-aven

alltid heller vadhällskrafter. inte harmoni mellan ärDet råder som

lagstiftarens samhällskraftemas uppfattning.mening och

i fullTroligen miljöfrågor kommer nådetär så, engagemanget attatt

1990-talet. i ökadKonsumenten kommergenomslagskraft under att om-

framställs miljöacceptabla metoder,fattning efterfråga medprodukter som

användningenföre, under och efteroch innehåller material ävensom som

miljön.har den minsta påverkan påmenliga

åt internationellt perspektiv avsnittArbete arbetshandikappade ettur

2.11

1980-talet medvetenheten handikappades behov ochUnder ökade om

särskildarättigheter till arbete i världen. En rad arbetsmark-runt om

nadspolitiska insatser för handikappade i form lagstift-har utvecklats av

ningsåtgärder, yrkesinriktad rehabilitering, lönebidragsanställningar,

särskilda arbetstillfällen svenska arbetsmarknadspolitikenDen unikärrn m.
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så tillvida den flertalet dessa olika handikappa-åtgärder föratt rymmer av

de. flesta andra länder återfinnerI de någon eller åtgärderna.någraman av
Sammantaget kan konstateras i många tillbakaländer långtsedanatt man

1900-talet särskildaunder anordnat arbetstillfällen iför handikappade mer

eller mindre industriella och välorganiserade former. förSkyddat arbete

handikappade förekommer också begrepp och företeelse världen över.som

I ländermånga har ökade krav på ekonomisk effektivitet för detrests

skyddade arbetet. tillDetta har lett utbrett internationellt förintresseett att

utveckla såväl foretagsledningsmetoder och kompetens affärsmässighetsom
och den ofta dåligt utvecklade marknadsföringen. påHärvid har man

många håll också börjat möjligheterna olikaöver till attse genom
samordnade insatser nå bättre resursutnyttjande. Samhalls utveckling harett

i detta sammanhang väckt mycket intresse. ocksåSamhall harett stort

givits ledande iställning den internationella organisationen IPWH.en -
Handikapporganisationema intressenter i flera länder har engageratm

försig det skyddade arbetet skall ökad betraktasatt ochstatusges en som
riktigt arbete. finns idagDet också tydliga internationella tilltendenser att

skyddadedet arbete i ökad utsträckning betraktas arbets-delsom aven
marknadspolitiken. 1990-taletUnder kan det i det perspekti-internationella

ambitionernasärskilt de allmänt ökade iintegrera handikappadevet att

arbetslivet ochförväntas påverka utformningen detinriktningen av

skyddade arbete på olika Samhalls försöksätt. verksamhetmed inbyggd

och entreprenader har härvid uppmärksammats.

Slutsatser omvärldsbeskrivningen avsnitt 2.12av

Ett medlemsskap i EG Samhalls kommersiella Samhallso roll.gynnar
verksamhetsidé kan samtidigt bli intressant för EG.
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tillmöjligheterSamhall ökadekonkurrensen kaninternationellaDen geo
tillverkning.

andra företagparkeringsñckafå inte bliSamhall som om-en0
sin verksamhet.strukturerar

fortsätt-Samhall ävenförriskermed mycketförenat attDet är storao
starkt tillverkningsorienterat.ningsvis vara

minst påmöjligheter, inteSamhalltjänstesektom kanväxandeDen geo
sektorn ärägarbildochSamhalls regionala spridning attsamtgrund av

arbetsintensiv.

tiden.verksamhetsidé ligger iSamhalls0

fortsatta obalanser.präglasarbetsmarknad kan förväntas90-talets avo
och insatserna påsektorerarbetskraft flerabrist på inomTrots en

arbetshandikappademöterrehabiliteringsområdetarbetsmiljö- och nya

särskildaBehovetarbetslivet.gäller idet sig innärhinder att ta av

då specielltöka ochkommerför arbetshandikappadearbetstillfällen att

handikappade.svårtför

följd ökadeöka tillSamhalls kommerpå kompetens attEfterfrågan avo
liv med ickehandikappade.jämställthandikappadeambitioner att ettge

aftärspotential förbetydandesektorns omdaning innebärOffentliga eno
Samhall.
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miljöområdet.inomframtida kravväl mötaSamhall är attrustat0

med motsvarandejämfört verksam-välsig SamhallInternationellt ståro

heter.

3Kapitel

NULÄGESANALYS

på SamhallgruppenförväntningarnaVerksamhetsidéns utveckling och

3.1avsnitt 3.2-

I riksdagens Samhällsföretagbeslut 1977 sedermerabildandet avom
Samhall framhölls inriktningenföljande beträffande ñretags-bl a av

verksamhet arbetstillfällen skulle erbjudasoch de arbets-gruppens som
handikappade

Arbete bygger på produktion angelägna och tjänster ocho som varorav
bidrar till utvecklingen lands samlade välstånd;vårtav

Avlönat arbete under möjligt;så normala formero som

Jämnare tillgång på arbetstillfällen landet;övero

Större enhetlighet ifråga personalpolitik anställningsvillkor;ocho om

Arbete för fler arbetshandikappade;gravto
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Ökad arbetsuppgifter;differentieringo av

möjlighetFörstärka tillpå sikt kunna överde anställdas att stegettao

arbete.annat

Samhall sammanfattat dessa förväntningarhar krav på vadochsedermera

Samhall verksamhetsidéniskall åstadkomma

Samhallgruppens verksamhetsidé och utvecklandeär meningsfulltatt ge

arbete där behoven skall sketill arbetshandikappade finns. Detta genom

produktion tjänster.ochav varor
främst målområdenFöretagsgruppens inom följanderesultat mäts tre

arbete i1 får meningsfullt utvecklandearbetshandikappade ochettatt

avsedd omfattning;

2 förutsättningar hosde arbetshandikappades få arbeteatt att annan

arbetsgivare förbättras;

3 ersättning begränsas positiv ekonomiskbehovet statligatt genom enav

utveckling.

affärs- produktionsutveckling.Medlet för uppnå de målen är ochatt tre

Samhallgruppens 3.3resultat avsnitt

avsnittetI bred genomgång och analys Samhalls måluppfyllelsegörs en av

inom de målområdena, liksom hur medlet affärer utvecklats.tre av
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Jämförelser medgörs andra arbetsmarknadspolitiska för arbets-åtgärder

handikappade och samspelsformer med olika intressenter beskrivs. För

resultatet väsentliga ledarutveckling, kompetensñrsörjning,resurser som

personalinflytande och facklig samverkan belyses.

Sammantaget konstateras utvecklingen visat Er-riksdagensatt att

väntningar i den demån går infriatsmäta 1980-198990. Antaletatt- -
arbetstillfällen för handikappade har ökat 10med 000 50 96.eller närmare

Samtidigt har administrativ och direktanställd minskatpersonal medannan
600 så andelen anställda arbetshandikappade har 86ökat från 79 till 96.

Arbetstillfällena jämnare fördeladeär landetöver utsträckningoch i större

tidigareän förbehållna svårt handikappade. Nya integreradeoch mer
arbetsplatserformer tillkommit.har Affärsutvecklingen tillletthar bl atta

Över-Samhall idag kan erbjuda jobb inomäven service tjänster.och

gångarna till anställningar hos andra arbetsgivare femdubblats. Enhar

kraftig ekonomisk resultatförbättring har uppnåtts. arbetstillfälleMätt per
har kostnaden kunna 20sänkas med eller ackumuleradtotalt har en
resultatñrbättring IO-årsperiodenför med över 4 600 uppnåtts.Mkr realt

De negativa värdeladdningama kring skyddat arbete försvunnit.har nästan

Flertalet anställdas sinapå arbetsplatser är anställdapositiv. Desyn numera
producerasupplever stolthet vadöver och alltomvärldenattsom mer

samtidigtkänner respekt för deras arbete. Utvecklingen har till alltlett ett

harmoniskt förhållande med övrigt näringsliv.mer

Den positiva utvecklingen och måluppfyllelsen framförunder 1980-talet,

allt jämfört riksdagensmed kravambitioner, tär kon-inte tolkas sä att

färdigutveckladär och har sinuttömt ytterligarepotential. finnscernen Det

potential inom skilda områden.

En del utvecklingsmöjligheterna ligger i koncernens självahandav att
uppnå med ytterligare tid och arbete. Det gäller fleranställningtex av
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förbättradearbetsorganisation ochhandikappade, utvecklingsvårt av
uppnåmöjligheter det gällernärför produktion. Andraplaneringssystem att

frånberoende beslutresultatförbättringarekonomiska ärytterligare av

ochaffársstrukturannorlundagäller utvecklingenDettaägaren. t enex av
inteförutsättning koncernenadministrativa kostnader underminskade att

företag.med regionalaorganisationtill riksdagen låstbundenär en av
hårdarealltSamhall kan mötamöjligheter handlar hurAndra enom

villigaarbetsgivare ärandravarukonkurrens attinternationell och om

Samhall.arbetshandikappade frånfleranställa
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sammanfattas i följande tabellkan80-taletresultatutvecklig underSamhalls

198586 198990197980

arbetshandikappadeAntal
571 304002720900anställda totalt

verksamhetinbyggdvarav-
300 85085entreprenaderoch

469 960 4 84545Direktanställda
100 770 1 340

övergångar

Ekonomiskt resultat

121,2 111,9142,9resultatprocent-
000 131 000 120155kostnadarbetstillfálle-

0001990 penningvärdeårs

SEK

671 miljoner4197980-total förbättring-
8990 kronor

Samhällsekonmisk vinst för

800 20 000saxjobb,nytt

198586MSEKFörsäljning

893 2126 2994intäkt MSEKTotal

69992100 5059
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1980januari-juniAvser halvåret

Avser juni 19812

3.5avsnittsynpunkterUppdragsgivarens intressenternasoch

vadstöd i riksdagenhar kunnat konstateraspositivtEn bred enighet och ett

bedömningde Samhallsunder gångna åren.gäller Samhall avsynen
överlagliksom utvecklingslinjema harmerkostnadsersättningbehovet av

konkurrensfrågandiskussionerårensfått förstastöd Deåren. omgenom
arbetstillfällen, därpartiskiljande har varit volymenhar helt försvunnit. Det

uppbyggnadenregeringen. AMS har stöttvissa partier änvelat längregå

1990 dock kunnatåren. harSamhall under Underoch utvecklingen av
det gällerdelvis förändrad inställning. Närkonstateras i vissa frågoren

organisationerinställning mångfaldensåHandikapporganisationemas gör

ochtillkomstenhar aktivtDock stöttatbilden splittrad.något man

fleranställaförverkliga måletutvecklingen. kunnaFör gravtattatt

merkostnadsersättningsänkningen riksdagenshandikappade vill att avman
liksomservicejobbvill tjänste- ochhejdas och uppåt. Manvänder se mer

inbyggd verksamhet.

vid tillkomsten ochLO och TCO harcentralorganisationernafackligaDe

organisation,tillskyndare till Samhalls1980-talet varitunder hela nya

finnsarbetsmarknadspolitiken. bredEnverksamhet uppgift ioch samsyn

frågor.i övergripandeorganisationernaockså mellan de båda

Samhallpositivorganisationer finns idagnäringslivetsFrån en syn

näringsliv. Merdel svensktbetraktasoch koncernen som en avnumera

förespråkas.inbyggd verksamhet
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Samhallgruppens tillgångar sammanfattning 3.6avsnitten-

Samhall har utvecklat kunnande på tillvarata arbets-ochett att0 ensvar
förmåga.

Samhall industriell erfarenhet inomhar många teknikområden.0 en

Kunskaperna förändringsprocesser och vilja förändra och utvecklaatto om

olika verksamhetsområden.

Infrastrukturen inom Samhall med bred geografisk spridning.o en

Den finansiella ekonomiskstyrkan och bra fleraresultatutveckling inomo

regionala företag.

Den unika verksamhetsidén, know-how börjar efterfrågas äveno vars

utanför Samhall.

positivaSamhalls medarbetare med sin till arbete till Samhall.och0 syn

Satsningen service och tjänster vilket vidgarpå arbetsupp-utbudeto av
gifter.

avserEn potential till skalfördelaroutnyttjad marknadsföring,vad0

produktion.produktutveckling och
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4Kapitel

ÅRMOT 2000SAMHALL

4.2avsnittpå arbetsmarknad1990-taletsrollSamhalls

förinsatserarbetsmarknadspolitiskaflera särskildaSamhall är en av
skallarbetshandikappademålsättningarbetshandikappade, vilka har attsom

reguljära arbetslivet. Underi detarbete, i första handbehållafå och ett

för allatill arbeteSamhall möjlighetenvill1990-talet gruppervara
reguljära arbets-deninte arbete påarbetshandikappade beredaskansom

utvecklandeochmeningsfulltSamhall skall erbjudahärvidmarknaden.

viktigSamhall utgörañnns. del kanbehoven Fördärarbete enen
inom Samhall äroch kortare tids arbete utett stegutvecklingsresurs en

inomkan arbeteFör andratill det reguljära arbetslivet.tillbaka etteller

förtidspensionering.alternativ tilllångsiktigtSamhall ett meravara
inom Samhall ocharbetemellanfinns avgränsningSamtidigt etten

arbetsmarknadspolitiken SamhallIsysselsättningsformen vid sidan av
generösanställde efterdenavlönat därdet arbetehandlar ett enom

arbetsgemenskapen.minstinskolningstid på halvtid ideltar

arbetshandikappade förutsätter näranisch förSamhalls de ettsom resurs
arbetsförmedlingar ochkommuner,andramed aktörersamarbete som

Samhall erbjudakan andrarollI kompletterandeförsäkringskassan en
arbetsträningsplater, know-försäkringskassor tillfälligaocharbetsgivare

arbetsanpassningochhow m m.

4.3avsnittSamhallmellan arbetsmarknadsverket ochRolllördelning
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utvecklingenföralternativ rollfördel-olikahar någraInför framtiden av

Samhall övervägts.ocharbetsmarknadsverketningen mellan

skallföretagorganisation eftersträvavarjeutgångspunktenMed attatt

nuvarandebör rollfördelningkämaffärsinsig påutveckla och koncentrera

sina grunddragSamhall i bibehållasocharbetsmarknadsverketmellan

de bägge organisationernaförutsätterförslag 4a. Dettaoförändrad att

respektive uppgifteri sina samtidigteffektivitetenfortsätter utvecklaatt

förutsättningviktig förEnsamspelsformerna vidareutvecklas. välettsom
tydligahar ochfungerande samarbetspartnema välsamarbete är att av-

kan dettasamarbetet manifesterasroller. regionalalokala igränsade I det

arbetsmarknadsverketnågon form kontrakt och Samhall.mellanav

Förutom rollfördelningen dokumenterakan kontrakten mål,gemensamma
Ävenförorganisation, utvärdering samarbetet.uppföljning,resurser, m m

fortsättningsvis förutsätts verkstädernaarbetsställenas samrådsgrupper,

med företrädare för arbetsförmedlingen företagetoch utgöra viktigm en
förgrund samspelet.

Förslag b framtidenandra rekryteringsvägar. torde kommunernaFör-
få ökat för och förberedandesysselsättningsskapande insatserett ansvar

ligger utanför arbetsmarknadspolitikens medel. Mot denna bakgrundsom

förväntaskan det tillskapas hel del kommunala aktiviteteratt en nya m
för hitta och utveckla till arbete. En del sådana aktiviteter,att vägarna med

oftast oavlönade arbeten, har formredan etablerats i dagcentrensav

utegrupper,omsorgemasarbetsanpassare,kommunalasysselsättningsprojekt

I detta sammanhang finns uppenbara risker för kommunernam attm. m
driver och utvecklar sysselsättningsverksamheter, och så småningom former

avlönat arbete, egentligen inte har naturlig kompetens för. Förav som man

möta detta skulle kunnaväg Samhallsatt arbetstillfällen delvisatten vara
skulle kunna användas direkt kommuner och landsting för tillfälligaav
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arbetsförberedande föreller stadigvarandeinsatser arbeten. En sådanmer
ordning innebära bestämd 20skulle 15 %,lämpligen andel,att texen av-
de arbetstillfällen erbjuda inomSamhall kan finansielladen ram som
fastställts disponeras kommuner landsting.riksdagen, kan och Härvidavav
förutsätts arbetsförmedlingendock för bistå även svårtattatt ansvar

handikappade skulleTvärtom i ökadinte minskar. detta väg attvara en

utsträckning handikappadesvårt inte registreradenå de ärgrupper som som

arbetssökande arbetsförmedlingen och Samhalls arbetstillfällen skullehos

härvid handikappade tillkomma del. Samtidigt kan sådanfler svårt en

ordning i rehabiliterings-förstärka stödinsatsema.helhetssynen och

Samhall-ansvar WrslagÖvergångarna c. Arbetet medför övergångama

speglar område effekternaklarare rollfördelningen mellanän något annat av

AMV Hittillsvarande erfarenheter för tydligareoch Samhall. talar en

rollfördelning SamhallAMV och förmellan det gällernär ansvaret

Övergångarna. innebära Samhall förskulle i första hand alltDetta att svarar

ifrån motivationshöjandearbetsförberedande och insatser medverkatill att

till finna anställda till arbetejobb för de vill och kan övergåatt somnya
på den arbetsmarknaden.reguljära Det kan ske bl attsenare a genom

jobberbjudande utnyttjandevia kundkontakter relationen tillordnas ochav

samarbetspartners verksamhet. innebäri inbyggd Detta också Samhallatt

i formavsätter ytterligare arbetskonsulenter för arbetettresurser ex av
med arbetsförmedlingensövergångama. När insatser bedöms som

önskvärda för finna lämpligt arbete registrerasanmäls och denatt ett nytt

Samhall-anställde ombytessökande hos arbetsförmedlingen, vilken dåsom

med utnyttjande sina lönebidrag m försöker finna nyttettav resurser m

arbete. Detta skulle också på tydligare hittills visa vilkasätt än och hurett

Samhall-anställdamånga arbetsförmedlingen har avsätta nödvändigaatt

för i sitt arbete. Förslaget siktbör på öka antalet övergångar.resurser
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avsnittet tydliggörs avgränsningenI också mellan lönebidrag och

Samhall-anställning.

arbetstillfällen målgrupperBehov och avsnitt 4.4av

för handikappade möjligheterSett till behovet arbete och alternativaav

1990-taletskulle det vid slutet säkerligen behövas fördubblingav aven

antalet arbetstillfällen hos Samhall för dagens kunnaambitioner skulleatt

uppfyllas. dock inte realistiskt räkna expansionDet är med sådanatt aven

Samhalls verksamhet. Sett till Samhalls faktiska möjlig-överblickbaranu

heter, affärsmässigt, ekonomiskt, organisatoriskt Samhall vidskulleetc,

1990-talet omkring 35-40 arbetshandikappadeslutet kunna ha 000av

anställda.

Ökade ställas Samhall beredakrav kommer på när det gälleratt att

arbete för såvälarbetssökande med svårare arbetshandikapp. gällerDetta

psykiskt sjuka, psykiskt utvecklingsstörda, arbets-socialmedicinskt

handikappade flerhandikappade. Samhalls målgrupperframtidasom

kommer bl innehållaatta

personerFler relativt välutbildade funktionshindermed svårareo yngre

arbetslivserfarenhet.och med liten

förslitningsskador.Fler äldre, lågutbildade med utsträckningI vilkeno

denna kommer efterfråga Samhall-jobb dockkommeratt attgrupp

variera betydligt lokaltregionalt beroende arbets-på den allmänna

marknadssituationen.
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utveck-psykisktfunktionshindermed svårareFler t exsomyngreo
serviceyrken, ochofta tillyrkesutbildninglingsstörning med begränsad

vistelse ienbart dagcenterarbetslivserfarenhet medeller somutan

bakgrund.

begränade arbets-medarbetshandikappadesocialmedicinsktFler yngreo
skolbakgrund.och dåliglivserfarenheter

yrkeserfarenheter fråntidigarearbetshandikappade medFler personer0
kommeroffentliga. I dennasåväl den privatatjänstesektom, gruppsom

gångbar.utbildning inte längre ärtjänstemän,äldrefleringåatt vars

och flyktingar medinvandrarbakgrundarbetshandikappade medFler0
förföljelsekrig,skador frånfysiskapsykiska härrör m m.som

handikappade kommer ävenskall kunna svårtSamhall förbehållasFör att

prioritera vissarekryteringenbehovfinnas vidframöver att grupper.attav
varieras tiden.dock behöva övermellan olikaPrioriteringarna kangrupper

prioriteringarnavarierasiktpå övervägas behovetkan attDessutom av
skall nå effektrekryteringen avsedddenna styrningFörregionalt. att av

samspelsformerverksamheterna,samtidigt utvecklingdockkrävs men av
inom yrkesinrik-aktörerarbetsförmedlingen olika denSamhall,för mm

Åtgärder avsnittet.redovisas närmarerehabiliteringen. iför dettatade

utvecklande arbetet 4.5avsnittDet

deinom ipersonalpolitiska finns Samhallområdet stortdenInom

ochteorier aktivtoch personalutvecklings-behövs förkunskaper ettsom
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påintealltså sätt närkoncernenHär stårrehabiliteringsarbete. samma som
omvärldsförhållanden och frågeställ-införaffärsutvecklingendet gäller nya

personalpolitiska uppgiftenden2000-talet kommerInför stora attningar.

beskrivsdetuppnå i olikaeffektivare sätthittabestå ännu att somattav
trivialiseras och delasinte ifårStrategiemaoch riktlinjer. uppprogram

Frågor kringhelhetssyn. personal,frågor hanteras utanseparata som
medintegreras affärs-måste ocharbetsorganisationarbetsmiljö. mrn

tekniska lösningar.och Affär-affärerverksamhetsutvecklingen, val av
personalutvecklingenförförutsättning ochsutvecklingen viktigareär änen

för verksamhetsplane-behövasvice Nya metoder kommer tatt exversa.
Förändringsarbetetresultatuppföljning. skallring, resursñrdelning och ge-

detsamförstånd.i Mennomföras underifrån ochi bred samverkan måste

strategier.stödjas och utgå från koncerngemensammaav

individenssåvälDet utvecklande arbetet kännetecknas utvecklingav som
arbetsorganisation.den utvecklande arbetsplatsen

Individens utveckling bestäms av

behovet utveckling i takt,o av egen
förekomsten individuella handlings- utvecklingsplaner,ocho av

trygghet,o

information inflytandeoch arbetet.över deto egna

Viktiga delar i den utvecklande arbetsplatsen är

arbetet och dess organisationo

den lilla arbetsgruppen med grupporienterat synsätt,o

skapa förståelse för förnyelse och förändring,o
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företagshälsovården,o
arbetstider,möjligheter flexiblatillo

kamratstöd,o
användande teknk.medteknisk arbetsanpassning av nyo

skall 1990-talet lännetecknasSamhall undergodaDet arbetet inom av

självständighet,0

inflytande,0

lärande,0
trygghet.ochgemenskap, delaktigheto

individuella målen kamrehabiliteringoch där deleder utvecklingDetta till

iuppnås takt.egen

detmed goda arbetetarbetslaget måletFör innebär att gruppen

får befogenheter,större0

tar0 ansvar,
ñrändringsarbetet,utformning iproduktionens ochaktivt imedverkar0

kamratstöd.får bättre möjligheter att ge0

möjlighetinnebärföretagsledningen det goda abetetarbets- ochFör attt

meningsfulla och utvecklandebåde det gällerförbättra måluppfyllelsen när

kostnadseffektivitet.produktivitet ochoch ökadarbeten, övergångar

fackligt avsnitt 4.0Arbetstagarinllytande och arbete
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En viktig förutsättning för 1990-talets förändringsarbete anställdaär påatt

nivåer inomallaa företagsgruppen möjlighet med och påverkaattges vara
planeringen inför förändringarna. Detta förutsätter också aktiv med-en

från de fackligaverkan organisationerna. Mot denna bakgrund skall

samarbetet med de fackliga organisationerna på alla nivåer präglas av en
positiv attityd och öppenhet för samförståndslösningar. fackligaDeen

organisationerna skall också praktiska förutsättningar föroch stöd attges

driva sin verksamhet.

.Med utvecklingen verksamheter kommer successivbehövasattav nya en
anpassning det fackliga inflytandet, avtal till helt avtalsom-av m m nya
råden. Härvid har Samhall och de fackliga organisationerna ömsesidigtett

intresse stabiliteten i avtalsförhållandena vidmaktshålls.attav

Avvägning mellan övergångar fastaoch arbetstillfällen avsnitt 4.7

Sammantaget skulle betydligt större inriktning på innebäraövergångaren
minskade möjligheter för Samhall erbjuda meningsfullt utvecklandeatt och

arbete för de svårt arbetshandikappade. Det handlar denalltså attom
grundläggande utformningen Samhalls verksamhetsidé fast införbör ståav

bör2000.år insatserna under 1990-talet därför inriktas utvecklapå att

rehabiliteringSamhalls skicklighet i arbete och aktivatt generera genom
aürsutveckling och föravsättas kunna dagensbibehållaattresurser

ambitioner 6med övergångar 3 de registre-anställda. Genomom av
rimg fullt anställdade själva skaffar arbeteut andel ökatorde dennaav som

något. Under 1990-talet bör metodiken i arbetet Övergångarnamed

utvecklas. Härvid bör bl prövas modellera nya attt gruppsom enex
anställda och driverövertar verksamhet med visst Samhall.frånstöd
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4.8för Samhall-arbeteFormer avsnitt

varierat arbetsformerutbudeftersträva kunna erbjudaSamhall bör ettatt av

fulltandra arbetsgivaretill hosfrån arbetsplatsermed allt utegna
1990-taletvid slutet skullearbetsformer. På medelstorintegrerade ort aven

enligt följandeSamhalls arbetstillfällen kunnautbudet utseav

Samhall-arbetsplatsEn egeno

Entreprenadero

verksamhetInbyggd0
förStödfunktion0

arbetsförmedlingenlönebidragsanställda medavtalVissa enligt-
Samhall-anställdaKooperativeget företag med tidigare-

sysselsättningsverksamheterKommunala m-

utvecklingSamhall samtliga dessa1990-talet bör eftersträvaUnder aven
öppenhet förSamhall-arbete. ñmias prövaDärutöverför börformer atten

ägarförhållanden,med vadexperimentera formeroch t avsernya ex
skulle kunnautomstående Härvid prövasmed företagallianser t exm m.

med alternativ där Samhallinbyggda verksamheten utvecklaskandenom
inbyggddriver verksamhet,tillsammans ochsamarbetspartnem ägeroch en

vissa förrehabiliteringsplatserutnyttjarsamarbetspartnem och bekostardär

delvisintegrering skulle ocksåDet övergripandeanställda. måletsina om

arbetslivet Samhallsflyttas in iuppnås det reguljärakunna attgenom

glesbygd-skulle modell utveckla påDetta kunnaverksamhet. attvara en
lönebidragsanställningarmöjlighetersmå såvälmed till utvecklingsorter av

viktigtverksamheter entreprenader. dockinbyggda Det äroch attsom



251199167sou

utgångspunkten alltidoch måstekontrollerade former attiförsök skerdessa
arbetshandikappade.förarbeteberedauppgiftSamhalls attvara

behovetuppmärksammat sysselsätt-handikapputredning har1989 avårs
Skall Samhallarbetsmarknadspolitiken. medverkasidanvidningsformer av

huvudmannaskapet ligga någonbörsysselsättningsformsådani någon

bör SamhallDäremotförslagsvis hos kommunerna. motannanstans
iinslagen verksamheten.arbetsrelaterade Ettför deersättning kunna svara

med andrakontakter arbetsgivareförstårSamhallalternativ kan attvara
harmindre sysselsättningdärinbyggd verksamhet,för gruppertypen av

i arbetslivet.olika ställenpå

Affärsutveckling avsnitt 4.9

erbjuderSamhall så långtDet viktigt de arbetsuppgifterär att som som
förväntningarna frånmöjligt och de arbets-överensstämmer med kraven

betyder det Samhallsökande behöver praktikenSamhall. I måsteattsom

affärsutveckling följsam i förhållandesin blirden tillså attanpassa

strukturomvandlingen arbetsmarknaden. Vidaresvenskapå den detär

viktigt utbudet tillräckligt diversifieratarbetsuppgifter är såatt attav

olikaarbetssökandens kan tillvarataserfarenheter och kompetenser inom

för Samhalls verksamhetsidé. Genom matchasdetta deävenramen yngre
arbetstagarnas inriktning.värderingar med arbetets

Affärer varierande arbetsuppgifter stimulerarmedför till personal-som

utveckling. Därigenom byggs automatiska personalpolitiska strävanden

i affärsvalet. Affärer innehåller ensidiga och arbetsuppgiftermonotonasom

behöver däremot ytterligare personalutvecklingsinsatser för kompenseraatt

det affärsvalet.svaga
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När kommersiella marknadendet viktigt Samhallgäller är detden att

befinner framtidsmarknader. Detta starkaresig förutompå ger en

ekonomisk strategiska fördelar Samhall därigenompotential även attgenom

kan samarbetspartners.attrahera Det ökar i regel ocksåintressanta

självkänslan anställda.hos de

välja affärerDet vidare där Samhall förutsättningarär harcentralt att att

bli effektivt gjordainom det valet. Omvärlden bestämmer kravenförramen
för Samhalls morgondagens effektivitet krävs betydandeeffektivitet. För

kunskap i ordermottagning, kundrelationer, konkurrensbe-försäljning,

vakning, materialstyming klara detta krävsproduktions- och För attm m.

alltid viss grundkompetens. redovisade omvärlds-kritisk Denen avmassa
beskrivningen ökade krav ha homogen verksamhet.visar på att meren

Större och högre kombinerat medvolym, uthållighet kompetensökad

unikitet nödvändigt för klara morgondagensoch kundengagemang är att

påfrestningar. affärsutvecklingen inom Samhall måste därförDen pågående

tydligt kriterierna ledstjärnor vidha ständiga valde nämnda som avovan

marknader och produkter.

naturligtUtifrån verksamhetsidé blir tillvaraSamhalls det deatt ta

se avsnitt 2.6.möjligheter strukturomvandlingen erbjuder Av-som
servicetjänster inklvägningen industriell verksamhet och skog blirmellan

därför för Samhall.strategiskt beslutett

framtidai volym,Det gär naturligtvis inte exakta talatt ange en som

blir beroende marknaden och kompetensen.ytterst av

Däremot inriktningbeslut hur börett styras.anger aven resurserna

Samhalls för affärsutvecklinghuvudstrategi 2000år blir bromsamot att

sig delar konglomeratet samtidigtoch för bli inomstörreattur av gasa
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vissa aftärsverksamheter och då speciellt inom service- och tjänste-

verksamheter.

Samhallkoneemen kommer dock 2000även år inomverksamvara
Servicetjänster, Egna produkter och Legotillverkning, medmen en annan
fördelning.

Den långsiktiga inriktningen Samhallär på koncemnivd har följandeatt

grundstruktur

servicetjänster 35-40 12-16% miljoner timmar0

inkl. skogträdgård

produkter 20 % 7-8 miljoner timmaro egna

underleverantör 40-45 % 14-18 miljoner timmaro

lego inkl förpackn

intressantEn kombination i långsiktigt självfalletperspektivett år att
utnyttja synergieffekter mellan de strukturerna. Dettatre att tgenom ex
erbjuda tjänsterservice och förlängning Faktu-legoprodukt.som en av en

uppdateringarrering, reservdelslager, manualer, ritningarregister ochav
tilläggstjänsterkantransporter erbjuds produktlegokund.vara som

Vilka affärsområdenbranscher Samhall vid möjlighet välja ärska ett

arbete pågår kontinuerligt inom för den löpande koncemplane-som ramen

ringen kontinuerliga affársutvecklingen.och den

För fortsattadet föreslås följandearbetet inriktning grupperingi av
koncernens 100nuvarande drygt affarssegment

ServiceTjänster
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industri2. Lokal

Industri-allianser

och distributionKonsument4.

4.10framtida organisation avsnittSamhalls

denföretagsorganisation måsteSamhalls ettattpåKraven somvara

Följandeverksamhetsidén.genomföramedverka tillmedel kaneffektivt att

inomorganisatoriska lösningarförkan därför formulerasvillkorgenerella

Samhall

250 kommunerutspridda fn iskall finnas geografisktarbetsplatserna0
landet finnsdär behovenhittills översom

varjeimöjliggörasbördiversifierat utbud affärsområden upp-ett avo
arbetssökande valmöjlighettagningsområdelän för denatt ge

tillräcklig ordering-nåförnödvändigaffärsutvecklingkraftfull är atto en
verksamhetsidénkunnadärmed genomföraochäng

effektivt kunnaskall på sätt410,Samhallenhetema, fn drygt ettskildade0
exempelvis arbets-strukturen,med den lokala samhälleligasamverka

socialtjänstochförsäkringskassa, primärvårdförmedling,

ochaffärsmannaskapskall stödjaorganisatoriska lösningarnavaldadeo
därigenomadministrativa kostnader ochaffärsutveckling minimerasamt

resultatförbättra ekonomiskaSamhallstillbidra att
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Samhallenhetemaskilda skall ökadeinomaffärsinriktningenvaldaden0
prioriterade ochrekryteringför attförutsättningarna grupperav

övergångaråstadkomma

enskilda arbetsplatsendenoch kankoncemledningorganisationen mellan0
utifrånvariera affärsmässigavillkorangivnabeaktandemed ovanav

förutsättningar

kan det konstaterasnulägesanalysenomvärldsbeskrivningen ochUtifrån att

tillräcklig förinte kunnaorganisationsstrukturen ärregionaladen att ta

den kvarståendeförstärkstillvara koncemstyrka. det resul-Samhalls av

påtagligalänsvisa företag, för-tatspridningen mellan dagens trotssom

40 resultatprocentenheter.30bättringar 80-talet, till Enunder uppgår -
35 Mkr.resultatprocent koncemivåpåmotsvarar ca

genomförandetför SamhallsDen lösning förefaller optimal avsom vara

organisatoriska lösningarverksamhetsidé utnyttja olikaär att som

bibehålla med möjlighetgrundläggande regional struktur till vissaatto en

fusioner

införa koncerngemensamma affársföretag med samlat föratto ansvar
personal och affärer för alla inom aftärssegmentaffärsom-verkstäder ett

råde där skalfördelar i kundbasproduktion kan nås

samverkansformer inom Samhall, mellan regionala företag i formto ex

marknadföringsföretag för försäljning och produk-av gemensamma

tutveckling
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jointföretag; formexempelvis isamverkansformer med externa avo
teknikutveckling, utlandsförsäljning,bolag for etcventure

grundstrukturen basenförblirorganisationsperspektiv den regionalaI detta

2000fram till åravgörande för tidsperspektivet1990-talet.även under Det

utifrån vadförutsättningar sigorganiseradockär Samhall att somatt ges
i denskalfördelarkan medDet haoptimalt göraär i situationer.olika att

marknadsetableringar,produkters livscykler,interna administrationen,

tillproduktutveckling, närhetochmarknadskalfördelar i produktion,

hatillbundenoverhead intekunder attminska attsamt att varagenom
avgörande ärantal anställda. Detkompletta varje länföretag i oavsett

eller påsjälvändamållösningar inte är annatsåledes organisatoriska ettatt

verksamhetsidén. Degenomförakunnaförbegränsningarsätt utgör att

verksamhetsidénsstöd förskallorganisatoriska lösningarna ettvara

genomförande.

rimligtdetverksamhetsidéSamhalls är attgenomföraFör kunnaatt

2000. Detår ärstrukturannorlundanågoträkna harmed koncernenatt en
arbets-spridningengeografiskadendock viktigt betona storaatt avatt

utbud olikadiversifieratkvar ochskall finnasplatser landetöver att ett av
eftersträvas upptagningsområde. Påi varjeaffärerarbetsuppgifter skall en

respektive inbyggdolika formerna egendeocksåmedelstor skallort

finnasverksamhetentreprenader Samhalls represente-verksamhet och av

avsnitt 4.8.rad se
erfarenheter kanochtidigarefrånGenom dra slutsatseratt resonemang

organisationsamverkan affärerbeträffandeföljande konstateras

i deföretag lämpar sig bästmindretillverkning och allianser medlokalo

regionala företagen
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på internationella marknader där skalfördelar, kombinerat0 engagemang

med skräddarsytt genomförande, blir sigavgörande, bäst ilämpar

koncemgemensamma affársñretag

inom servicetjänster lämpar sig regionalabäst i deo engagemang

företagen

riksengagemang inom servicetjänster är också lämpadebäst atto ge-

nomföra inom de regionala företagen. Sådana dockkräverengagemang

koncemgemensam profilering, minimiprissättning produktutvecklingoch

integrering tjänsteladdadeäven allt sig bäst iprodukter lämpar0 av mer

de regionala företagen. lämplig strategiEn därvidlag regionaladeär att

företagen integrerar sindelar och tjänsteproduktion tav genomvaru- ex

addera tilläggstjänster till produkt.att en

Det avgörande inteär exakt peka den före-framtida ochaffärs-att utnu
tagsstrukturen. syftarDen här till kommandedenrapporten att ange
inriktningen övergripandepå nivå. Avgörande styrelseär Samhallsdock att

ävenkompetens och befogenheter organisatoriskaden inreatt styrages

ägarenstrukturen för helt kunna denriksdagen föratt ta gentemotansvar

uppgift tilldelats företagsgmppen inom arbetsmarknadspolitik.svensksom

Klart är bundenheten till nuvarande medorganisationgeografiskaatt

krav på komplett företag i varje län diversiñeratochett samtidigt

affarsutbud i länen statsmakterna merkostnader. heller iinteDenger ger
övrigt tillräcklig möjlighet begränsa den kvarstående resultatspridningenatt

mellan länsföretagen. Men framför allt begränsar organisa-geografisken
tion koncernens affärsmässiga möjligheter tillräckligfullt nåatt ut
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Samhallomvärldkommersiellakostnader i dentill rimligaorderingång

90-talet.underfåtorde möta

2.5kostnadseffektivitet kap. ärbetonasomvärldsanalysenI att

kostnadseffektivi-påKravöverleva.sikt villföretag pånödvändig för som
vilkabedömningenvidochproduktionsprocessenbåde iställasmåste avtet

1993 kanfrånEGDetbära.Samhallkoncemen kanoverheadkostnader nya
kostnadsnivå.högharfler företag slåsmedföra allt utförväntas att ensom

Sverigefrånunderleverantör oavsettfungerasvårareblir ännuDet att som
längrebehövaskommerDetsig till EG eller inte.ansluter attSverigeom

Samhallfab-ellervadkostnadernafördela på än ettserier parenatt som
priserlägre äninte heller haSamhall kanförmår producera.läniriker ett

frånmerkostnadsersättning stats-konkurrenterinternationella eller högre

företagsorganisationflexibelEnverksamhetsidén motiverar.änmakterna
minskadekostnadseffektivitet,nödvändig för skalfördelar,nåsåledes attär

inominternationella konkurrensenföroverheadkostnader och denklaraatt
affärsområdetlinje frånrakDet ñnnasaffärsområden. måste ocksåflera en

in-bli alltmermåstemarknaden,tillverkning och påmellan ut som

underleverantörutvecklasför Samhall. Förternationell även att som

EG förföretag inommedockså attSamhall in alliansergå ibehöver

hemmatillverkare.koncernen enbart ärkompensera att

och nåarbetshandikappadejobb flerskapa för entryggaFör att
pluralistisktillmöjlighetresultatförbättring krävsytterligare en mer

möjlig-för Samhallspeciallagstiftninghittillsvarandevadorganisation än

efter vadmedelOrganisationen måste således få ett anpassassomgör. vara
förverkligaföroptimaltrespektive utvecklingsperiod attär mestförsom

föreslåsStatsmaktematill lägsta kostnad.verksamhetsidén möjliga genom

regionalaSamhall deochförnuvarande speciallagstiftningändring av
inrebesluta samtligaikoncemstyrelsen befogenheten attstiftelserna ge
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i densedan, utsträckningkanbefogenhetDennaorganisationsfrågor.
speciallagstiftningenireglermedkompletterasönskar,såstatsmakterna

Samhalls versamhet. Dettautformningenriksdagsuttalanden avocheller om
hittills skall ha mångaSamhallregler att somgällakan angert somex

utbud arbetsuppgifterbrettlandethela ettsamt avspridda överarbetsplatser
organisationsfrågoma skall däremotBefogenheten iverksamhetsformer.och

mellan de många, spriddaorganisationenfårSamhallinnebära att anpassa
utgångspunkt från vadmedmoderföretagetocharbetsplatserna som

möjligalägsta kostnad.tillverksamhetsidénförverkligaförerfordras att
givetvis inte förverkligas vidorganisationsutvecklingOvanstående avses

utveckling 90-Samhalls underforinriktningenda tillfälle utanett anger en
i den ordinarieprövasomfattningenochtalet, förändringstaktendär

fackliga organisatio-med desamverkanoch ikoncemplaneringsprocessen

nema.

rehabiliteringsverksamhet avsnittSamhalls bidrag till företagsandra

4.11

arbetsträning till försäkringskas-Försäljning tillfälliga arbetsplatser ochav
till Samhallskomplementarbetsgivare skalloch andra ettsor ses som

kämverksamheten. Omfatt-ordinarie verksamhet och får inte överut

förmåga, bör inteningen Samhalls kommersiellaberoendeär menav
företagsgruppen.överstiga 5 ordinarie arbetstillfällen inomantaletca av

mycket kärnverksamhetenDen lämpliga nivån blir således beroende hurav

efterfrågan finns ibyggs Självfallet påverkas utvecklingen denut. somav

vilket just följd politiska arbetsgivarenssamhället, beslutsom omnu av

rehabiliteringsansvar är växande.
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med försäljning arbetsplatserRehabiliteringsverksamheten tillfälligaav
systematiken ioch arbetsträning kompetensutvecklingen ochpåverkar

utvecklingsmöjlighet förEnpersonalarbetet positivt sätt. roll ochpå ett ny

Samhall kunskap inom personal-och erfarenheterförmedlingär också av

arbetsgivare. Dettautvecklings- rehabiliteringsområdena till andraoch

omfattaföreslås olika rehabiliteringsmetoder ochochsystematiseras

produktionsuppläggning ochpersonalutvecklingsarbete,systematiskt

psykosocialaarbetsorganisation denarbetsanspassning, utveckling ochav

intressantarbetsmiljön åren har Samhall byggtävenDe senaste uppm m.
samverkan och kommunikation på arbetsplatsen.kunskap mångkulturellom

kompetensförsörjningFramtida avsnitt 4.12

måsteoch ökade marknadenkrav frånFör ökad konkurrensmötaatt

erfarenhetinvestering i viktiga medSamhall nyckelgrupperfortsatt påsatsa

påspecialistområden. ökade kravenoch kompetens De fortsattinom sina

ökadaffärsmässigt utvecklingsarbete förutsätterindustriell ochmognad

personalutveck-teknik, marknadsföring ochkvalitet i ledningskompetens,

lingarbetsmiljö.

marknadsförareproduktionstekniker, beredare ochFör grupperna
genomföraantalsmässigt förkommer Samhall ökat behovha även attatt ett

l990-talet. det goda arbetetde förändringar under För uppnåkrävs attsom
kompletteras. Deni vissa företagmåste företagshälsovårdens resurser

troligen arbets-förtydligade rollfördelningen vad gäller övergångar kräver

volymtillväxtföretagsgruppen.konsulenter generellt inom Den sommer

främst i form arbets-föreslås leder också till ökat personalbehovett av

delsledare. Denna ökning behovet direktanställda kompenseras avav av

kompetensutveckling de arbetshandikappade, så de kan övertaatten av
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ytterligare arbetsuppgifter, vidareutveckling administrativadels denen av

de administrativa hjälpmedlen, leder tilloch något ettprocessen som

minskat administrativ personal.behov av

Lika individuella utvecklingsplaner detkrav på ställas närmåstestora

Detgäller de direkt anställda, ställs vad de arbetshandikappade.avsersom

också viktigt instrument för behålla dessaär attett grupper.

framtidensAvsnittet beskriver några allmänna känneteckenäven på

ledarskap.

Ledarrollen innebär ökad resultatorientering verksam-helakringen

tydliga kan följashetsmålet med och mätbara mål, brytas ochsom uppner
Huvudvikten ligga vid förmågapå varje nivå. kommer ledare haatt att som

skapa visionema och tydliggöra dessa i Till dettaorganisationen.att

kommer öppenhet i dialogen för med-ökade krav på och lyhördhet

arbetarnas behov och reaktioner.

viktig strategi blir medEn på marknadsorienterat synsättatt satsa ett

förför medarbetarnas förutsättningarkänsla såväl och behov som

uppgiftenkundernas efterfrågan och krav. Som ledare blir i linje härmed

driva förändringarbetsorganisatorisk särskilt central.att en
välmotiveradeTillgången kompetenta ochpå chefer koncernensär aven

Chefsförsörjningviktigaste förutsättningar måluppfyllelse.för och ledar-

utveckling tillhör kämfrågor fortsattde har hög prioritet.som

Kraven på chefsprofil ledarskap förtydligas naturligoch Enytterligare.

bakgrund inriktning affärsutvecklingär på medoch näringsliv ettmen
uttalat krav på mänskligt intresse förmågaoch god organisatio-utvecklaatt

utifrån de anställdas behov.nen
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blispecialistfunktioner måstechefsuppgifter ochmellanEtt byte en

chefsrörlighetstimulerar ökadi planeringen och kulturnaturlig del somen

byggasbehöver upp.
idéutveckling, lärandeblirHuvudinriktningen i ledarutvecklingen mer av

individensutsträckningökadorienteras iförändringsarbete. Den motoch

utveck-utvecklingssamtal ochförutsättningar. Introduktion,ochbehov

framträdandefår roll.lingspartner en

4.13avsnittresultatutveckling finansieringStyrning, och

iförändringarinitierafinnsvisar f inga motivanalysgjordEn attatt n
ocharbetstillfällenvolymmedstyrning Samhallstatsmakternas av

flexibilitet föreslåsökadfåmerkostnadsersättning. Förtillhörande att en

procentenheteravvika med tvåfårSamhall möjlighet årligendock attatt

nedåt.timram såvälbeslutad uppåtfrån som
iskulle under,resultatförbättring Samhallmöjlig för rapportenEn

95resultatperocentnivå påförutsättningar, kunna tillledaangivna en -
viss månPotential finns idagens driften.med 112 förjämfört %98 %

ochMAMPSinvestera inuvarande strukturerinom attt mergenomex
inom ochutveckla organisationenkvalitetsstyrning, ytterligareattgenom

resultatförbättringar i devisaregionala företagen matrisdemellan samt

merkostnadsersättning änföretag idag högrekräverregionala som
resultat-till dessakommaDen potentialen förgenomsnittet. stora att ner

ienligt förslagföretagsorganisationemellertid ifinns ändradnivåer en
därmedochaffärerfor bättreskapar4.10 förutsättningaravsnitt ovan som

overhead-kostnader.arbetstillfällen minskadeochintäkter samt

blandadeblir detinterna medden ekonomistyrningenVad meravser
iredovisa verksamhetenorganisationsformer utvecklatnaturligt att mer
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också jämförelsenunderlättarDetresultatmått.ochbalans-traditionella
inte minstoch ärSamhall viktutanförbranscher aviföretagmed samma

organisation.affärsorienteradutvecklingvid mot merenen
kalenderårsbasis.på Attoftastrelationer byggeraffärsmässigaSamhalls

bådeskaparräkenskapsår ochexternabudgetåretstatligaha detdå som
förgäller andra företag,kalenderår,tillövergångproblem. Eninterna som

bedömningSamhalls och behovetmellantideninteföreslås därför. För att
bli förskall lång föreslåsgenomförandeårochmerkostnadsersättningav

för riksdagenItilläggsbudget presenterasibehovetockså prövas somatt -
budgetpropositionen.föriställetkalenderåreti slutet av -

4.14Juridisk ñiretagsform avsnitt

1990-08-23 föreslagitregeringentillsärskild framställanSamhall har i en
företagsform för stiftelsemaändradutrederregeringen skyndsamtatt en

föreslås omvandlas tillföretagenregionalainom Samhallkoncemen. De
iaktiebolag.

affarsförutsättningama förbättras ochFörslaget motiveras bl atta av
intedärmed främjas Kunder och leverantörer minstverksamhetsidén.

drabbasSamhall ocksåutomlands känner till stiftelseformen. extraav

på grund stiftelseformen.skatt av

Riksrevisionsverket regeringens uppdrag utarbetat förslagRRV har på

förtill riktlinjer för stiftelseformen statlig verksamhet.användningen av

Stiftelseformen innebära risker vid näringsverksam-kan enligt RRV stora

framför för eftersom regelverkhet, allt kunder och leverantörer saknasett

därmed allmän osäkerhet i affärsrelationer råder.och I rapportenen

förordar förstahandsaltemativ stiftelsema inom Samhallkon-RRV attsom

ombildas till aktiebolag.cemen
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iRegeringen övrigt årets budgetproposition bil. 2har för prop
199091 konkurrensutsatt100, börren verksamhet inte bedrivasuttalat att

i myndighetsform. verksamhetsådan bör bolagsformen övervägas.För

ekonomi-Sammantaget såväl och formella skälsakskältalar samtsom

affärsdrivandepå förårs statlig verksamhetpraxis och attsenare syn

inomaktiebolagsformen fullt koncernen. nackdelartillämpas Någraut sett

kanutifrån Samhalls verksamhetsidé framhållitspåvisas, vilket också

handikapprörelsen.från olika frånintressenter inkl Bortsett smärre

ingaheller kostnader.stämpelskatt nämnvärdauppkommer extra

sammansättningStyrelsernas avsnitt 4.15roll och

helt har för Samhalls verksam-Det är statsmakterna ansvaretnumerasom

Uppdragsgivama regering riksdag sitthet och finansiering. och utövar

nivån volymenpå merkostnadsersättning ochbeslutaattansvar genom om

regeringen i moderför-arbetstillfällen, styrelse och VDoch att utsergenom

företagens landstingenSamhall. regionala styrelser bådeDeetaget utses av

65 ledamöter efter vissa givna regler. Samhallledamöter och Samhall

företagen och Samhalls beslutarVD i regionala styrelsedeutser om

styrelsernaansvarsfrihet för de regionala och VDama, kan dettatrotsmen

landstingenvilkainte påverka representanter utser.

fått den anvisningsrätten, vilken innebärSamhall har enligt lag sk att

från regionala företag. AnvisningsrättenSamhall kan beslutöverta

administrativt behöva utnyttjaattrepresenterar ett tungrott system som

illa med dagens och morgondagens Samhall. Därför föreslåsrimmar att

1992-07-01 moderföretaget Samhallsinför mandatperiod inästa styrelse

i de regionala företagenssin helhet ledamöterna styrelser. En allsidigutser
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sammansättning i de regionala styrelserna viktig.är Detta kan tillgodoses

formerna regleras i speciallagstiftning.attgenom

Koncemstyrelsens sammansättning förändrades 1989, regionalamedan de

företagens 198283.styrelser sedanprövats Styrelsemas storlek och

sammansättning typisk ägarfråga.är Både på grund detta skäl ochen av
den nyligen gjorda berörs inteöversynen närmare moderföretagets styrelse

och dess sammansättning.

När det gäller de regionala företagens styrelser för vilkas verksamhet

Samhall Samhallhar däremot liksom riksdagens arbets-ansvaret anser

marknadsutskott bör införske 1992-07-översyn nästa mandatperiodatt en

01. principiellaDe övervägandena här förs fram därförvill Samhallsom

regeringenbeaktade eller dess särskilda förändringutredare så attse av en
kan ske kommande mandatperiod.o rn

Av effektivitetsskäl föreslås regionalade styrelserna minskas något. Med

adjungerande till dessa f 624 Denrepresentanter utses n nyapersoner.
sammansättningen bör bred kompetens och utgörasrepresentera en av
samhällsrepresentanter i form politiker föreslagna i landsting,av personer
med erfarenhet styrelsearbeteföretagsledning inom före-näringslivet,av

trädare ñr moderbolaget, för AMV, förrepresentant representantersamt
huvudorganisationerintemaregionala fackliga fackliga representanter.

behovnavSamhall har skyldighet till öppenhet och olikamedkontakter

intressenter. Omsamhällsorgan och de regionala storlekstyrelsemas

förändras Samhall berett inrättaär någon form påkontaktorganatt av
regional nivå följer verksamhetens utveckling. kontaktorganI dessasom

kan återfinnas för fackligade huvudorganisationema pårepresentanter

länsplanet, handikapporganisationema och eventuellt andra intressenter.
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5Kapitel

MÅL UTVECKLINGSLIN-OCHFRAMTIDA ROLL,SAMHALLS

JER

Samhalls strategier avsnittför förverkligandetförutsättningarYttre av

l

goda arbetet ochstrategiema med detför förverkligaförutsättning attEn

vidareutvecklasfårrehabilitering koncernenarbete ärsamtidig attgenom

varu-tjänstemarknalema och måsteSamhall beroendeärföretag. avsom
förutsättningar.desstillsiganpassa

ioch kontinuitet skapaplaneringenlångsiktighetvidare i attkräverDet

ii marknader och byggna-investeringarkunder och förmedförtroende att

alloptimalt Detta gällersätt.skall kunna utnyttjas pådermaskiner ett

Samhall.förviktigtföretagsverksamhet särskiltärmen

hittills sker i formförutsättning finansieringenärandraEn att som av en

direktmerkostnadsersättning från tillägarenindividbaseradochgenerell

Samhall.

6, varför5 detnr elerlandets företagsgrupperstörstaSamhall är en av
riksdag inflytandehar ettdirekti form ochregeringägarenviktigt attär av

inriktningverksamhetens och volym.över
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handikappade krävssvårtflernåskall kunnaSamhallFör enatt
delareftersomhittills dennaverksamhet änuppsökandeeffektivare av

Samhall hararbetssökande. utgått frånanmäldofta inte ärmålgrupp som
arbetsmarknadsverket ochmellanrollfördelningennuvarandedenatt

beställarkompetens, inklusiveAMVsiSamhall behålls sett.stort
Till vissvidareutvecklas. del kan dettahärviddockuppsökande insatser bör

tilltillgång mindre deldirektkommunerlandsting fårmedersättas en av
Samhallfinansierat. börochmedgivitarbetstillfällen riksdagende som

förmåganfördjupa jobbensamtidigtproducent arbetstillfällen att anpassaav
professionalismenutvecklatill respektive individs förutsättningar och som

företag.
1990-taletunderresultatförbättringarFör nå ekonomiska medatt

och angivensamtidig måluppfyllelse vad goda arbetet rekryteringgäller det

handikappadesvårt riksdagenförutsätts koncernenägarenattav ger--
frihet efter affársstrukturenden inre företagsorganisationen vadatt anpassa

successivt kräver och för nödvändiga administrationskost-minskaatt

nader.

Strategiemas förverkligande givetvis också beroendeär hurav om-
världen utvecklas i form Sveriges internationella konkurrenssituation,av

ikostnadsläget Sverige, konjunkturen och de för Samhall beräknadeom
marknaderna kan nås.nya

Slutligen handlar det Samhall-koncemens samlade företagsled-om egen
ningsförmåga.

En summering förslagen avsnitt 5.2av
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uppgift;skulleEnligt Samhalls grundläggandedirektiven utredningenför

arbetshandikappade därutvecklande arbete tillbereda ochmeningsfulltatt

inte hellerUnder utredningsarbetet detharbehoven finns, inte ändras.

ñnns dennapå det anledning ifrågasättaframkommit tydernågot attsom
efterfrågadeskall ske produktiongrundläggande uppgift. Det genom av

internationell marknad.och tjänster påvaror en
övergripandeinga skäl till denheller ändraGenom detdetta finns att

målstrukturen Samhall.för

Målparametrama;

verksamhetsvolymo

övergångaro

ekonomiskt resultato

90-styrningen underävenövergripandedenförvägledandedärförbör vara
goda arbetet.detkvalitetsmâletmedförenasDetta föreslåstalet. om

2000;årutvecklingföljande motSamhall föreslår sammantaget

utvecklande arbete för arbets-meningsfullt ocherbjudaSamhall skall

finnsdär behovenhandikappade

arbetstillfällenökningbetydande antaletförtalarbehovsanalysen aven
kommersiella ochi SamhallsliggerBegränsningarnaSamhall.inom

SamhallMed hänsyn härtill bedömerförutsättningar.organisatoriska

arbetshandikap-35-40 000årarbete2000 kunnamöjligt årdet att ge

pade
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beroende på avvägningar beträffande affärsmässiga förutsättningar,

närvaroutveckling Samhall möjlighet årligen avvika medm attm ges
+-2% från den ägaren beställda volymen timmar för arbets-av
handikappade anställda

rekryteringen olikastyrs svårtmot handikappadegrupper av

andelen övergångar till anställningar hos andra arbetsgivare skall

årligen ligga i intervallet 3-696. Detta förutsätter förstärkta insatser

och metodernya

det utvecklande arbetet, där hömstenama grupporienteratär ett
arbetssätt och vidgat hänsynstagande tillett varje individs stödbehov,

betonas

det fackliga inflytandet vid verksamhetsidéns stärksgenomförande

Samhallverksamhet planeras till fabrikerkontor, entreprenaderegna
och hos andra företagorganisationer inbyggd verksamhet omväntsamt
inbyggd verksamhet

möjlighet öppnas för arbetshandikappadeatt kananställda taen grupp
över och driva verksamhet med Samhallstödegen

10. Samhall kan särskild ersättningmot stöd, sysselsättnings-dels tillge
former i kommunal regi, dels till i lönebidragsanställningarpersoner
efter beställning från arbetsförmedlingen
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börSamhallochAMVmellanrollfördelningengrundläggandeden11.

behållas

kommeranställdaarbetshandikappadeförtimmarantaleti12. mätt
ökningbetydandeinnebäraaffársstrukturering avattkoncernens en

ochlegoandelenminskningservicetjänster, enområdet aven

produkterandelenutveckling egnaav

prelimi-huvudområden,i fyratillsvidareaffärsområdena13. grupperas
allianser, 4.Industriindustri,LokalServicetjänster, 2.närt

distribution.ochKonsument

tillfälligaförsäljningförformernafullföljer och utvecklar avSamhall14.
I dettaarbetsrehabilitering.vadkunskapsstödocharbetsplatser avser

arbetsan-vadtjänstererbjudaSamhall kan avseringår även att
regikommunalisysselsättningsverksamhetåtskaffning

följerområdendekompetensförsörjningen mot avkoncentreras som15.

förändringsbehovSamhallsgruppens

forändringsbe-ochresultatorienteringSamhallinom kräverledarrollen16.

nägenhet

merkost-statligochaffärerverksamhet finansierasSamhalls genom17.

nadsersättning

regeringensriksdagensvarvidkalenderår,räkenskapsåret ändras till18.

budgetprövning tidigareläggs
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frånföretagsform stiftelse tilljuridiskändrar19. Samhallföretagen

aktiebolag

besluta och förfogamöjlighetkoncemstyrelse att20. Samhalls omges
förmedelblir uppnå devilketföretagsorganisationen, ett attöver

strukturpluralistiskfårochÖvergripande målen en

samtliga ledamötermandat i de21. Samhalls koncemstyrelse utseattges
motsvarande sätt sker i andrapåregionala företagens styrelser som

bred kompe-företagsgrupper. sammansättningen bör representera en

formi politikersamhällsrepresentanteroch utförastens avav
erfarenhetföreslagna med styrelsearbete-landsting, avpersonerav

företrädare förföretagsledning moderbolaget,inom näringslivet,

fackliga huvudorganisatio-för för regionalaAMVrepresentant samt

förnerintema hurfackliga Formerna Samhallrepresentanter.

inhämtar förslag, antalet börledamöter och prövasutser stats-av

makterna speciallagstiftningoch regleras i

22. speciallagstiftningen för tillSamhall föreslagnaanpassas ovan
förändringar varvid verksamhetsidén tydligt anges

23. Samhall planerar för fortsatt reducering den statliga merkost-en av
nadsersättningen. Om föreslagna förändringar i organisationen m m
genomförs är målet behovuppnå merkostnadsersättning iatt ett av
nivån 95-9896 lönekostnadema för arbetshandikappade anställdaav

Samhalls utvecklingAv dessa 23 punkter beskriver innebär punkternasom
11 18-22och förslag till förändrade förutsättningar För Samhalls
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l 17ochregeringriksdag. Punkternaverksamhet, beslutasvilka har att av
ñnahsieringsformverksamhetsidé respektiveSamhallsbekräftelserär på att

ambitionsnivån5 23och beskriverbibehålls Punkternaoförändrade.

successivtochefterSamhall planeraför den resultatutveckling attavser
förut-underbudgetperiodinför respektiveunderställa regeringriksdag

12-16 innebär6-10bifalls. ochPunkternasättning punkterföregåendeatt

beslutaSamhall harverksamheten, vilkaförändringarutveckling att omav

på hand.egen
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