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Sammanfattning

LOSAM-utredningens varituppdrag har deöveratt se
sysselsättningsskapande arbetshandikappadeåtgärderna för -
anställning med lönebidrag, offentligaskyddat arbete hos

arbetsgivare OSA inomoch arbete Samhallkoncernen. I ett
delbetänkande SOU 1997:5 överlämnades den 7som
januari 1997 utredningen förslagpresenterade avseende

lönebidrag och OSA. I detta slutbetänkande lämnas förslag
arbetsmarknadspolitiska inomavseende den åtgärden arbete

Samhallkoncernen.

Utredningens innebär markeringförslag starkareen av
uppgift rehabiliteraSamhalls och utveckla de anställdaatt

möjligt tilloch långt skall arbete hosdetta så kunna ledaatt

arbetsgivare.andra

tidigare primär- landstingskommunalaDen och verksam-

sysselsättning,het med skyddad med Samhälls-ersattessom
slutstationföretag/Samhall, i huvudsak för devar en

arbetshandikappade tillkomstenarbetstagarna. Med denav
aktivtorganisationen inleddes förarbeteett att genya mer

möjlighet till dockanställda arbete. Detöveratt annat var
i bolagiseringenförst samband med Samhall år 1992av -

arbetsmarknadssituationen drastiskt försämratsnär som-
började tydligt målstatsmakterna ställa och mätbartettupp

tillför Övergångarna från Samhall arbete. Statens kravannat
innebärtämligen blygsamt övergång-dock och andelenär att

till minst årligenbrutto skall uppgå detre procentar av
arbetshandikappade inberäknatarbetstagarna, dem som sena-

tillgår tillbaka Samhall.re
Enligt utredningens mening finns starka skäl betonaatt

Samhalls rehabiliterande och utvecklande syfte och skärpa
kravet på övergångar.
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I kapitel historisk2 kort återblick Samhallsges en av
tillkomst utveckling.och

kapitlenI 4 utredningenoch 5 sina förslagpresenterar
mål och resultatkrav, målgrupper rekryteringochsom avser

rehabilitering och personalutveckling.samt

kapitelI 3 behandlar utredningen Samhalls målgrupper
rekryteringenoch till Samhall.

liksom iMålgruppen bör dag tillbegränsad arbets-vara
sökande arbetshandikapp intemed kan få arbete på densom
reguljära arbetsmarknaden.

Antalet arbetshandikappade inomanställda Samhall bör

ligga i intervallet 27 000 nivådrygt dagens och 30 000.ca
Genom genomströmning betydligtökad skall fler personer
i tidsperiod, erbjudasdag, längre kunna arbe-än översett en
inom SystematiskSamhall. rehabilitering skall öka Över-te

reguljäragångarna till den arbetsmarknaden.

Det övergångskravet inte innebäraskärpta får andelenatt

handikappade i Samhall minskar. många dessaFörgravt av
innebär väsentlig rehabiliteringdet överattpersoner en

inomhuvud klara arbete Samhall.taget ett
i prioriterade vid nyanställningDe dag ärtre grupper som

i Samhall psykiskt sjuka, utvecklingsstörda och personer-
funktionsnedsättning i fortsätt-med börän ävenmer en -

ningen minstlyftas fram. skall 40Dessa utgöragrupper pro-
nyanställda.decent av

förväntningarenskilde förutsättningar,Den sökandens

utvecklings- stödinsatser i fokusbehov och skall ståsamt av
vid rekryteringen, inte det lokala Samhallföretagets behov.

rekryteringen enskildesFöre skall den arbetsförmåga och
arbetskraven kartlagda och dokumenterade.välvara

arbetshandikappade vidDe anställdas medverkan och

inflytande rekryteringen rehabiliteringsprocessenochöver

skall stärkas.

vidareutvecklasSamarbetet mellan AMV och Samhall bör

fördjupas. inomoch Skyddat arbete Samhall arbets-är en
marknadspolitisk iåtgärd och led sammanhängandeett en
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vidarei utsträckning i dag skall ledaänstörreprocess som
reguljäratill på den arbetsmarknaden.arbete

inne-beskriver utredningen sinakapitel 4 förslag medI

rehabiliteringeffektiviserabörden Samhalls arbete medatt
enskil-personalutveckling. i kapiteloch Förslaget 3 denatt

kartlagdaskall väldes arbetsförmåga och arbetskraven vara
systematisktföroch dokumenterade skall grundenutgöra ett

anställ-fortgå under helarehabiliteringsarbete skallsom
förutsättning Övergångarnaningstiden. förDetta är atten

till reguljära arbetsmarknaden skall kunnafrån Samhall den
öka.

dokumentationrehabiliteringsarbetemetodiskt kräverEtt

utvecklingsplaner/handlingsplaner.i form av
informeradvälskallDen berörda arbetstagaren omvara

i rehabiliteringsprocessen.delaktigoch

rehabiliterings- övergångsarbete krävereffektivare ochEtt

fördjupas. KontraktSamhallmellan AMV ochsamverkanatt

regionalt och länsarbets-Samhallbolagskall mellanupprättas
ifår tyngdutformas så deKontrakten skallnämnd. storatt

regionala lokala arbetet.det och

väsentligtPersonalutbildningen inom Samhall bör få större

omfattning.
inom Sam-arbetshandikappade arbetstagareLågutbildade

reguljärai utbildning i detstimuleras deltahall bör att
då kompenseras.utbildningsväsendet. Inkomstbortfallet bör

vikarie för deltagaren.Samhall bör rekrytera
stödfunktionermotsvarandearbetsledare ellerAndelen

måste öka.
tillSamhall denpå övergångar frånStatsmakternas krav

minst 3höjas från dagensreguljära arbetsmarknaden bör

Skärpningen börår.till sikt 10på procentprocent perca
successivti påinte omedelbart ochdock göras ett steg utan

därvid till arbetsmarknads-några sikt. Hänsyn börårs tas

lönebidrag.tillgångenläget och på
avknoppningarstimuleras. MedAvknoppningar bör avses

före-Samhalls verksamhetdel över ett annattasatt aven av
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eller Samhallanställda samtidigttag arbetshandi-av som
kappade går tillöver det förvärvande företaget och får fast
anställning där.

Invandrare och kvinnor i dagär underrepresenterade bland
Övergångarna till den reguljära arbetsmarknaden. Genom
metodutveckling och särskilda insatser bör övergångar i
dessa stimuleras.grupper
Fackligt förtroendevalda och Samhalls regionala råd med
företrädare för handikapporganisationernabl.a. olikaoch

myndigheter måste involveras i rehabiliterings- ochmer
övergångsarbetet.

I kapitel 5 utredningen sin på Samhalls uppdrag,ger syn
mål och resultatkrav.ägarens En ekonomisk översyn som
genomförts på utredningens uppdrag redovisas också i
kapitlet.

Uppgiften anordna, leda och samordna verksamhetatt som
bedrivs inom koncernen för meningsfullt och utveck-att ge
lande arbete åt arbetshandikappade där behoven finns, före-
slås kvarstå oförändrad.

Även kraven Samhall erbjudaskall viss minstaatt en
sysselsättningsvolym, för närvarande miljoner31,9 timmar,

minst 40 de nyanställda skall rekryterassamt att procent av
från de prioriterades.k. bör kvarstå.grupperna

utifrånDet, Samhalls uppdrag, övergripande målet för
Samhall dels bereda meningsfulltär, arbete åt arbets-att

handikappade, dels rehabilitering skapa över-att genom
gångar till anställning i andra företag. Ett mål utred-som
ningen vill betona.

tillDe målet fogade resultatkraven förutsättningarnaoch
föreslås i följandeändras avseenden:

Andelen övergångar till arbete på den reguljära arbets-
marknaden skall successivt ökas från nuvarande 3 procent,
för på sikt förhållandenanär medger tilldet uppgåatt 10ca

de arbetshandikappade anställda på årsbasisprocent av
Samhall enligtbör modell redovisas i kapitelen som

årligen beräkna och redovisa den samhällsekonomiska



Sammanfattning 15SOU 1997:64

intäkten sina övergångar.av
affärsmässig effektivitet verksam-Samhall skall ha ochen

intäkter det täcker Samhallshetsstruktur sådana attsom ger
produktionen. Bidrag till arbetskrafts-kringkostnader för

iarbetshandikappade skallkostnaden för de utges statenav
erforderlig omfattning.

finnsskapa arbete där behovenSamhalls uppdrag att
kvarstå.bör

infört personalekonomisk redo-Samhall skall, när man
årsredovisning specificera sina merkostnadervisning, i sin

rehabilitering/utveckling övergângsarbete avseendeochför

arbetshandikappade för fåsina anställda underlagett attsom
bidrag för dessa merkostnader.från staten

redovisa sinaårligen i personalberättelseSamhall skall en
anpassningrehabilitering/utveckling, ochinsatser för bl.a.

sina för detta, samverkankostnaderövergângsarbete, samt
utveckla denaktörer och därmedi meddessa frågor externa

för 1996.personalberättelse utgessom
skärpning på flerden kravetUtredningen att avanser

omedelbartredovisas inte börövergångar, görassom ovan
sikt. detsuccessivt nâgra års Förpåioch attett steg utan

höjda måstede kravenmöjligtskall motatt svara uppvara
systematiseras.vidareutvecklas ochrehabiliteringprocessen

arbetsmarknads-tillhänsynvidare angelägetDet är tasatt

utredningenslönebidrag. Enligttillgången påläget och upp-
nivå övergångskravetlångsiktig rimlig påfattning kan en

år.ligga på 10 procent percaanses
i kapitel följandeutredningen 5 ocksåövrigtI lämnar

förslag:
imerkostnadsersättning sikt delasbör påSamhalls upp en

varierar Övergångarnadel medlönerelaterad del och somen
jämfört medutifrån merkostnader,deoch bestämssom

rehabiliterings-sina ochSamhall har förföretag,andra som
övergångskostnader.

påbörja införandeSamhall skallUtredningen föreslår att

förutsättningredovisning förpersonalekonomisk som enav
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förslaget konstruktion föratt merkostnadsersättningom ny
skall kunna genomföras. införandeEtt personalekonomiskav
redovisning dock tidskrävandeär fordraren process som en
väl genomtänkt plan. Utredningen föreslår därför Samhallatt
får erforderlig tid för skapa sådantatt ett system attmen
denna bör påbörjas omgående.process

Regionalt Samhallbolag och länsarbetsnämnd bör årligen
träffa iavtal vilken utsträckning lönebidragsmedel skallom
finnas tillgängliga för Samhalls övergångar.

kapitelI 6 behandlar utredningen undanträngningseffekter
och konkurrens. Utredningen kommenterar bl.a. några
studier gjorts undanträngningseffekter på grundsom om av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utredningen konstaterar
dock olika forskare har skilda uppfattningar effekteratt om

undanträngning uppstår olika arbetsmarknads-av som av
politiska åtgärder. Flertalet empiriskade studierav som
gjorts heller inte invändningsfria.heltär Utredningens slut-

blir det i huvudsak saknas kunskap i vilkensats att om
utsträckning undanträngning ickesker subventioneradav
verksamhet till följd arbetsmarknadspolitiska åtgärder.av

Den undersökning utredningen gjort konkurrens-som om
frågor visar Kontaktrådet fyller viktig uppgift sinmedatt en
prövningsverksamhet. Utredningen finner också Kontakt-att
rådet arbetar smidigtpå och obyråkratiskt och harsättett ett

anseende bland företag och organisationer.gott
I kapitel 7 belyser utredningen de samhällsekonomiska

konsekvenserna för på grund sjukdom ellerpersoner som av
andra funktionshinder inte kan få och behålla arbete påett
arbetsmarknaden.

Ekonomerna Claes Malmquist och Thomas Aronsson har,
på utredningens uppdrag, genomfört studie i syfte atten
belysa dessa ekonomiska konsekvenser. Studien visar att
samhällets kostnader för funktionshindrade eller arbetsoför-

minskarmögna dessa rehabiliteringnär ochpersoner genom
aktiva åtgärder får sysselsättning på arbetsmarknaden.
Studien återges i sin helhet i betänkandets bilagedel.
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1 Uppdraget

1.1 Bakgrund

Samhalls möjligheter uppfylla statsmakternasatt krav iär
hög grad beroende hur Samhalls affärsverksamhet utveck-av
las. I lågkonjunkturer med efterfrågan på ochsvag varor
tjänster minskar Samhalls möjligheter erbjuda menings-att
fullt arbete åt de anställda eller öka antalet sysselsatta.att
Samhalls inkomster minskar. En arbetskraftsefter-egna svag
frågan på den reguljära arbetsmarknaden innebär mindre
möjligheter för de Samhallanställda gå tillöveratt annat
arbete.

Så fallet under lågkonjunkturen vid 1990-talets början,var
Samhall kunde ändå uppfylla samtligamen resultatkrav. I

fråga övergångar till den reguljära arbetsmarknadenom
kunde dock inte varje år nå resultat på 3man ett procent

dvs. sedan de återgåttnetto, till Samhall räknas ifrån.som
Statsmakternas krav innebar heller inte âtergångaratt
skulle räknas från, enbart 3utan skulle lämnaatt procent
Samhall för arbete.annat

När konjunkturen sedan vände under år 1994 förbättrades
också Samhalls resultat. Antalet anställda kunde öka utöver
statsmakternas krav. Möjligheterna för de anställda hos Sam-
hall få arbete utanför Samhallatt ökade likaså. Samhalls
ekonomiska resultat förbättrades.

Utvecklingen under 1995 och 1996 har varit fortsatt god,
dock visar det sig tecken på avmattning till följdnu en av en
dämpad konjunktur. De Samhallanställdas möjligheter att
övergå till arbete utanför Samhall har minskat på grund av

Årminskad tillgång till lönebidragsmedel. 1996 genomfördes
60 Övergångarna hjälpprocent medca lönebidragav attav
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1995.år74medjämföras procent

direktivenKort1.2 om

förbehållnaåtgärder ärarbetsmarknadspolitiskaDe som
demtillförsäkratillsyftarsökandearbetshandikappade att
ickearbetslivetideltamöjlighetoch att somrättsamma

funk-medharDessutomarbetshandikappade har. personer
åtgärderandradealladelmöjlighettionshinder somatt ta av

arbetslösa.finns för
bidragochlönebidragåtgärderna,viktigastedeNågra av

ochsyftefördelningspolitisktAB harSamhalltill ettytterst
handikappolitik.svenskdelarviktigaär av

innebarSamhallbolagisering attbeslutRiksdagens avom
verksamhet:Samhallsförbestämdesresultatkravvissa

syssel-minstabestämdvisserbjudaskallABSamhall en-
anställda.arbetshandikappadeförsättningsvolym

frånrekryterasskallnyanställdadeMinst 40 procent av-
utvecklingsstörda,dvs.prioriterades.k.de grupperna,

flerhandikappade.ochsjukapsykiskt
arbets-reguljäradenpåarbetetillövergångarAndelen-

debruttominst 3tilluppgå procentskallmarknaden av
årsbasis.påanställdaarbetshandikappade

ocheffektivitetökadmedbedrivasskallVerksamheten- medochutnyttjas bättreskallkoncerneninomresurserna
ersätt-nedtrappningsuccessiv statensinriktning på aven

fastighetsfondentillbidragexklusiveErsättningenning. -
lönekost-högst1997budgetåret motskall senast svara-

anställda.arbetshandikappadeför denaden

inomarbeteåtgärdengäller översynendetNär av
utredningenskallSamhallkoncernen

möjligheter-ochresultatekonomiskaAB:sSamhallpröva-
resultatförbättringar,ekonomiskaytterligaretillna

statsmak-ochverksamhetSamhallsförmålenpröva om-
kriteriernaadekvatadeinnebärresultatkrav mestternas

och deutvecklingdenellerresultatenbedömaför omatt
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strukturförändringar skett på arbetsmarknaden kansom
motivera förändringar,
studera måluppfyllelse och resultat, bl.a. i fråga denom-
rehabiliterande verksamheten, och
analysera Samhalls verksamhet och målgrupperna för den-

diskutera verksamhetsformernasamt och målgrupper-om
behöver förändras.na

Direktiven i sin helhet återges i bilaga till betänkandet.

1.3 Utredningsarbetets genomförande

Enligt direktiven skulle utredningens arbete avslutatvara
före utgången år 1996.av

Det visade sig under utredningsarbetet intedet skulleatt
bli möjligt avsluta hela uppdraget föreatt utgången årav
1996. Utredaren bedömde den del utredningenatt av som
berör Samhall inte skulle hinna avslutas i tid medan åtgär-
derna anställning med lönebidrag och offentligt skyddat
arbete OSA däremot skulle kunna redovisas före årets slut.

Regeringen beslutade därför den 17 oktober 1996 att
utredningens arbete iden del Samhalls verksamhetsom avser
skall avslutat den l april 1997.senastvara

Utredningen överlämnade den 7 januari 1997 delbetänk-
andet Aktivt lönebidrag Ett effektivare stöd för arbets--
handikappade SOU 1997:5 till statsrådet Margareta Win-

Översynenberg. Samhalls verksamhet har till helt över-av
vägande del genomförts under första kvartalet 1997.

Utredningens direktiv och bedömningar har gjort för-att
slagen i huvudsak riktar sig effektivisering Sam-mot en av
hall dels vad gäller rehabiliterings- och övergångsarbetet för

öka genomströmningen, delsatt verksamheten sett ettur
samhällsekonomiskt perspektiv.

Som iled utredningsarbetetett rörande Samhalls verk-
samhet har utredningen tagit initiativ till flera externa stu-
dier. Utredningen har uppdragit konsulterna Claes
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företags-dels göraAronssonThomasMalmquist och att en
delsSamhallkoncernen,samhällsekonomisk analysoch av

konsekvensernasamhällsekonomiskaberäkning degöra aven
icke-rehabilitering.alternativtrehabiliteringav

ochmarknads-uppdragit åtutredningenVidare har
enkät-delsAB göraDemoskopopinionsinstitutet att en

rehabilitering förrutinerna förundersökning avseende
delsSamhallkoncernen,inomanställdaarbetshandikappade

djupintervjuer.beståendeundersökningkvalitativ aven
hur dekartläggavaritharundersökningarnamed attSyftet
arbets-direktanställdadeanställdaarbetshandikappade samt

Samhall-rehabilitering inommedarbetetuppleverledarna att
harintervjuernamedsyfteEttfungerar.koncernen annat
påorganisationer,imedarbetarehurvarit sompenetreraatt

verk-sinSamhallmedi kontaktolika kommersätt genom
Samhallföretagenmedsamarbetetuppleversamhet, att

fungerar.
utredningenuppdragpåutarbetatshar menRapporterna av

redo-Rapporternainnehållet.själva förförfattarna svarar
isin helhetiåterfinns separatbetänkandetvisas i enmen

betänkandet.tillbilagedel
intervjuer medantalgenomförtvidareUtredningen har ett

industri ochinomSamhallföretaglokalaförföreträdare
företagetsföretagshälsovårdrespektive samttjänster,

arbetsförmedling/arbetsmarknadsinsti-vidkontaktpersoner
i olikai kommunergjortsIntervjuerna harAH-Ami.tut

invånar-gällerdetvariation närmedochlandetdelar storav
utredningenVidare hararbetsmarknadssituation.ochantal

länsarbetsnämnderantal samtvidintervjuergenomfört ett
intervjuer harSamtliga dessaSamhallbolag.regionaltvid ett

Utöverfrågor.struktureradeförbereddastödgjorts med av
företrädaremedkontakterradhaftutredningendetta har en

anställdadevarvidintervjueri formgenomförtsharEnkätundersökningen av
grundpåharintervjupersonernaformulär. Vissaskriftligt avfick fylla i ett av

särredovisats.harvilketformuläret,fylla ihjälpfåttspråksvårigheter attm.m.
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för företag/ bolag/ affärsområden inom Samhallkoncernen och
med företrädare för Arbetsmarknadsverket. Självfallet har
utredningens kontakter också inbegripit företrädare för
Samhallkoncernens huvudkontor respektive hos AMS.

Samhall är och mångfacetterad koncernstor meden ca
31 000 anställda på 300 med 800än arbetsställen.orter mer
Resultatet från utredningens intervjuer och kontakter kan
därför inte någonsägas fullständig bild situationenge av
inom koncernen skall närmastutan komplement tillses som

informationden inhämtats på andra i utrednings-sättsom
arbetet.
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2 Kort historik

2.1 Inledning

Stiftelsen Samhällsföretag bolagiserad och be-numera-
nämnd Samhallkoncernen bildades den januaril 1980 för-

utjämna tillgången påatt skyddat arbete efter behoven över
landet och för olika handikappgrupper, för menings-att ge
fulla och utvecklande arbeten produktiongenom av varor

tjänsteroch för begränsa kostnadernasamt för verksam-att
heten koncernmässig samordning och i övrigtgenom en en
ökad affärsmässighet i verksamheten.

En hög ambitionsnivå skulle också eftersträvas för att ge
allt fler handikappade möjlighet tillgravt avlönat arbete och
därmed försörjning. Det konstaterades också mångaegen att
har möjlighet på längre sikt arbete på denatt reguljärata
arbetsmarknaden medan andra har så nedsatt arbetsförmåga

de knappast på längre siktatt kan komma ifråga förens
sådant arbete. Det skyddade arbetet skulle därför utformas
och bedrivas så det åtminstone på lång sikt förstärkeratt de
anställdas möjligheter kunna tillöver arbeteatt på densteget
reguljära arbetsmarknaden.

2.2 Samhalls utveckling och struktur

Stiftelsen Samhällsföretag bildades efter långt och omfat-ett
tande utredningsarbete under Flera olika utred-
ningar tilllåg grund för etableringen Samhällsföretagav som
från början bestod central stiftelse och 24 regionalaav en
stiftelser, i varje lån. Den centrala stiftelsen Samhälls-en
företag ombildades den juli1 1992 till aktiebolag under

Samhall AB. De regionala stiftelsernanamnet ombildades till
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Samhall AB.moderbolagetunderdotterbolag
SOUsysselsättningenskyddadedenUtredningen rörande

till vadgrundenblevorganisationföreslog1972:54 somen
basisPåSamhällsföretag.tillutvecklades attavsenaresom

samarbetetill ståndfäangelägnareblivit alltdet hade ettatt
skyddatförverkstädermellansamordningökadoch en

utredningenriket föresloghelaförregionaltsåvälarbete som
landstingen stående kommunernautanförlandstingen och de

arbete.skyddatförför företaghuvudmänframtidasom
tvâ kommun-med detillsammansskulleHuvudmannen

ochArbetsmarknadsstyrelsen övervägaochförbunden

organisatoriskariktlinjer denförvissarekommendera upp-
företagen.ledningenadministrativaochbyggnaden av

samtidigtfunktionervissasamordnaskulleSträvan attvara
andradecentraliseradesom man

centralanödvändigt ökadeansåg detUtredningen att sam-
minsttill stånd. Inteserviceinstanser kornordnings- och

marknadsföringsfunktioner.i frågadettagällde om
bedömdesremissinstansernauppfattningar hosSkilda av

ställningstagandeslutligtregeringendåvarande göraden ett
dåvaran-tillsatteDärföromöjligt.huvudmannaskapsfrågani

1974iArbetsmarknadsdepartementetchefen förde mars
förhuvudmannaskaporganisation ochrörandeutredningen

industriellmotiveradarbetsmarknadspolitisktvissa former av
iöverlämnadeKommitténOSA-kommittén.verksamhet

Organisation1975:82SOUbetänkandesitt1975oktober
arbete.skyddatför

huvud-splittradedetkonstateradeOSA-kommittén att
såvälbeträffandeinneburit nackdelarharmannaskapet

detharBlandverksamheten.driftplanering annatavsom
fördelningenegentligadenvadosäkerhetskapat avavser

ochmellanverksamhetenutbyggnaden statföransvaret av
regionalabetydandebidragit tillsiniharDettakommun. tur

upplevsDettaarbete.på skyddattillgångeniskillnader som

27.1972:54,Utredningen sysselsättningen SOUskyddaderörande den s.
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orättvist, då arbetshandikappade i skyddat arbete får bättre
ekonomiska och sociala villkor de inteän har tillgångsom
till sådant arbete på hemorten.

OSA konstaterade vidare arbetsvårdsföretagens möjlig-att
heter med den grad affärsmässighetatt behöv-agera av som
des begränsade. Bestämmelser allmänna handlingarsvar om
offentlighet medgav andra företag i princip full insynt.ex.
i det material låg till grund för prissättningen.som

Bland den bakgrunden ansåg kommitténannat mot denatt
skyddade verksamheten borde brytas den offentligaut ur
förvaltningsadministrationen. Av två tänkbara alternativ till
företagsfonn, aktiebolag eller stiftelse, förordades det sist-
nämnda

I den proposition låg till grund för bildandetsom av
Samhällsföretag, propositionen skyddat arbete ochom
yrkesinriktad rehabilitering prop. 1977/78:30,m.m.
konstateras skyddat arbete främst skallatt ses som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i syfte värnaatt om
arbetshandikappades till avlönaträtt arbete. Begreppet
skyddat arbete skall förstås så de anställda skyddadeäratt
från konkurrens från arbetshinder detnärutanpersoner
gäller erhålla och behålla sitt arbete.att

Vidare i propositionensägs möjligheterna för denatt
skyddade verksamheten uppfylla dess syften, rehabili-att
tering och sysselsättning, i hög grad beroendeär hurav
verksamheten organiseras.

Det splittrade mellan och kommunalaansvaret staten
huvudmän har förutom regional obalans också lett tillen
oklarheter bl.a. ifråga verksamhetens syfte och inrikningom

för verksamhetens fortsattasamt utbyggnadansvaretvar
skall ligga.

För bl.a. få bättre samordningatt den skyddadeen av
verksamheten verkstäder för skyddat arbete, kontorsarbets--
centraler, industriella beredskapsarbeten och hemarbete -

:Organisation för Skyddat Arbete SOU 1975:82, 13-14.s.
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huvudmannaskapsamlatstatsrådetföredragandeföreslog ett
samordnings-centraltochstiftelserregionalai form ettav
skulle det1977i decemberriksdagsbeslutEnligt nyaorgan.

januari 1980.1dengälla frånhuvudmannaskapet
tillgångenutjämnaorganisationmedSyftet attvarnyen

olikaförochlandetefter behoven överarbeteskyddat
utvecklandeochmeningsfullaochhandikappgrupper att ge

tjänsterochproduktion samt attarbeten varoravgenom
koncern-verksamhetenförkostnadernabegränsa genom en

iaffärsmässighetövrigt ökadisamordning ochmässig en
verksamheten.

stiftelseorganisationformskapaFörslaget att aven nyom
chefenbemyndigadefebruari 1978iregeringenmedförde att

kommittétillkallaArbetsmarknadsdepartementet attför en
förberedatill ochförslagutarbetauppdragmed nyenatt

leddeförslagKommitténsarbete.skyddatorganisation för
SamhallsföretagStiftelsenbeslutaderiksdagentill attatt

bet.1977/78:30,januari 1980 prop.1bildas denskulle
l977/78:74.rskr.1977/78:AUl6,

särskildregeringentillkallade1990novemberI en
särskildeSamhall. Denöversynför görautredare att aven

iSamhallbetänkandet1991augustiiavlämnadeutredaren
föreslogUtredaren1991:67. attSOUii daggår, morgon

skullestiftelsernaregionala24deochstiftelsencentraladen
i1992 förjuli1denfr.o.m. attaktiebolagtillombildas

fannskoncernpotentialtillvara denutsträckning somstörre ta
i beskatt-fördelFörutomorganisationen.dåvarandeiden en
tydligareaktiebolagsformeninnebarningshänseende en

regering ochmellanbefogenhetsfördelningochansvars-
andra.denåSarnhallkoncernensidan ochåriksdag ena
aktiebolagtillSamhallombildningpropositionenI avom

Sam-ombildandebl.a.föreslogs92:911991/prop. avm.m.
statligadenochaktiebolaghelägt atttillhall statenav

fastmedlämnasskulleSamhallgruppen etttillersättningen
krontalsbelopp.

rollfördelningenstatsrådetföredragandeVidare ansåg att



SOU 1997264 historikKort 27

mellan AMS och Samhall bör bestå". Detta innebar bl.a. att
arbetsförmedlingarna i fortsättningenäven skulle försvara
rekryteringen till och övergången från Samhall till arbeteett
på den öppna arbetsmarknaden. Det innebar vidare att ett
förslag från AMS AMV skulle disponeraatt medlen tillom
skyddad sysselsättning och med dem köpa tjänster bl.a. från
Samhall avvisades i propositionen.

I samband med bolagiseringen Samhall skedde vissav en
förskjutning mellan Samhalls mål sysselsättning och rehabili-
tering. Föredragande statsrådet slog då fast båda målenatt

Ävenbör likaväga tungt: det svårtär förena deattom
båda målen dels öka Övergångarnaatt till arbete, delsannat
öka andelen med handikapp, bör ändå båda målengrava
gälla för Samhalls verksamhet. Ingetdera målen bör vägaav

detän andra.tyngre Prop. 1991/92:91.
Vid bolagiseringen Samhall ålades Samhall uppfyllaav att

vissa krav på resultat i sin verksamhet:
minsta angiven sysselsättningsvolym,0 en
viss minsta andel0 rekryteringen skallen ske från deav

s.k. prioriterade grupperna,
viss minsta omfattning på0 andelenen övergångar från

Samhall till den reguljära arbetsmarknaden och
effektivitetsförbättringar möjliggör0 nedtrappningsom av
den statliga lönekostnadsersättningen för de arbetshandi-
kappade arbetstagarna.

Samhalls struktur

Samhall driver sin verksamhet i aktiebolagsforrn sedan år
1992. Skälet till bolagsbildningen skapa tydligattvar en
rollfördelning och underlätta affärerna, inte minst på
exportmarknaden. Samhall är helägtett bolag.statenav
Koncernen omfattar moderbolaget Samhall AB och 25
dotterbolag.

A
Den geografiska dimensionen är operativt ansvarig och

för verksamhetsidén uppfylls.attansvarar Till den geogra-
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affarsbolag.och 1regionala bolag15dimensionen hörfiska
siniochalla län är turtäckerbolagenregionalaDe

resultatenheter.antaliuppdelade ett
affars-antalfinnsbolagenregionala ettdesidanVid av

representations-därutöverAB harSamhallsäljbolag.och
matrisiorganiseradKoncernen ärländer.i andra enkontor

affarsorga-såvälfråneffektivitetenoptimerasyftemed att
Samhallarbets-Allautgångspunkt.geografisknisatorisk som

geografiskadendotterbolagav"ägstillhör ettplatser
sinutvecklingenisamtidigthardimensionen avmen

affársområdes-frånriktlinj er/ kraviakttaaffärsverksamhet att
affársdimensionen./produktgruppsledning

förmålstrategi ochförfrämstAffársdimensionen svarar
Industri ochaffärsgruppernaiindeladDen äraffärerna.

affärsområden,i 9indeladesini är somDessaTjänster. tur
ärproduktgruppervissaTillproduktgrupper.inedbryts

internaiaffärernaorganiserasfallandraIknutna.säljbolag
koncept.koncerngemensammaellerallianser

2.2.och2.1i figurernaillustrerasorganisationSamhalls
januari 19971denfr.o.m.AB harSamhallModerbolaget

Samhallservicebolag,särskiltochorganiserats ettom
organisations-med dennaAvsiktenbildats.harAB,Support

ochkaraktäroperativfrågorskiljaförändring är utatt av
moderbolaget.ifrågornastrategiskabehålla de

1992årsedanSamhalluppgift harkompletterandeSom en
istödarbetsgivareandraochförsäkringskassorerbjudit

verk-Dennalångtidssjukskrivnarehabilitering personer.av
förinom1997 ettldenbedrivs fr.o.m. ramensamhet mars

dotterbolag.nytt
finnsdetför gottarbeta ettskallbolagen attregionalaDe
områdegeografiskainom detolika arbeten somutbud av

erbju-kanrehabiliteringstjänsteromspännerbolaget samt att
inomverksamhetenoperativadenförharBolagetdas. ansvar

budget.fastställdmoderbolageten av
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Figur 2.1 Samhallkoncemen 1997.
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Samhallbolagen.spridningGeografisk2.2Figur av

FonnelABSamhall

SafacABSamhall

MidlandABSamhall

ABSamhallDala

ABErressSamhall NJ
ABSamhallAros

ABHyglenemen ABSamhallRestaurang
supgønABmhall ABRehabiliteringIivsinriktadSamhallArbeSamhallABFreja

I BraheABSamhall Huvudkonto
SamhallVinga Moderbolag©

AffärsbolagoABKablageosamhall RegionaltbolagQIDCABSamhall ABSamhallGuteo säübolagD"Dacke"ASamhall
ABInformationsteknikSamhall
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3 Målgrupper och rekrytering

sammanfattning:Utredningens förslag i

k Målgruppen bör liksom i dag begränsad till arbets-vara
sökande med arbetshandikapp inte kan få arbete påsom
den reguljära arbetsmarknaden.
Antalet arbetshandikappade anställda inom Samhall bör
ligga i intervallet drygt 27 000 dagens nivå och ca
30 000.
Genom ökad genomströmning skall betydligt fler perso-

iän dag, över längrener sett tidsperiod, kunnaen
erbjudas arbete inom Samhall. Systematisk rehabilitering
skall öka Övergångarna till den reguljära arbetsmark-
naden.
Det skärpta övergängskravet får inte innebära andelenatt

handikappade igravt Samhall minskar. För många av
dessa innebär det väsentligpersoner rehabiliteringen att
över huvud klarataget arbete inom Samhall.ett
De tre i dag är prioriteradegrupper vidsom nyanställ-
ning i Samhall psykiskt sjuka, utvecklingsstörda och-

med än funktionsnedsättningpersoner mer bören även-i fortsättningen lyftas fram. Dessa skall utgöragrupper
minst 40 deprocent nyanställda.av
Den enskilde sökandens förutsättningar, förväntningar

behovsamt utvecklings- och stödinsatserav skall stå i
fokus vid rekryteringen, inte det lokala Samhallföre-

behov.tagets
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ocharbetsförmågaenskildesdenskallrekryteringenFöre
dokumenterade.ochkartlagdavälarbetskraven vara

ochvidmedverkananställdasarbetshandikappadeDe
rehabiliteringsproces-ochrekryteringeninflytande över

stärkas.skallsen
vidareutveck-Samhall börochAMVmellanSamarbetet

Samhall ärinomarbeteSkyddat enfördjupas.ochlas
iledochåtgärdarbetsmarknadspolitisk ett samman-en

skalli dagutsträckning äni störrehängande somprocess
arbetsmarknaden.reguljärapå denarbetetillvidareleda

funktionshindermedPersoner3

tillpå rättenbyggerarbetsmarknadspolitikensvenskaDen
arbetslinjenprincip ärvägledande somEnalla.förarbete

passivaföreprioriterasskallåtgärderaktivainnebär att
inne-funktionshindermedfrågaIkontantstöd. personerom

föråtgärderochåtgärderrehabiliterandearbetslinjenbär att
föreprioriterasskallkonkurrenskraftenskildesdenstärkaatt

förtidspensionering.ocharbetslöshetsersättning
SOUlönebidragAktivtdelbetänkandeutredningensI

be-grundläggandededefinitionernaredovisas1997:5 av
l.avsnitt 3.1handikappolitikenigreppen . mål-diskussionutredningensförutgångspunkt omSom en

defini-denhäråtergesSamhalltillrekryteringochgrupper
ibeskrivsarbetshandikapp promemo-begreppettion somav

arbetslivetidiskriminering personeravFörbudrian mot
1996:56.Dsfunktionshindermed

denavgränsaföranvändsarbetshandikappad gruppattBegreppet
arbetsmark-slagolikaförfrågaikomma avkansompersoner

förkostnadertillbidragexempelvisstödåtgärder,nadspolitiska
anordnadesärskilttilltillgångarbetsbiträde,ellerarbetshjålpmedel

praktik.ellerutbildningellerarbeten
funk-effekterna etthandlararbetshandikapp avomBegreppet
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tionshinder på den enskildes möjligheter utföra visst arbete.att
Också såledesdetta relativt begrepp, funk-är innebärett att ettsom
tionshinder inte behöver innebära arbetshandikapp. Det ocksåkanett
innebära förhållandevis liten funktionsnedsättning medförakanatt en

svårigheter utföra arbete, exempelvis i de fall arbetetstora att ett
ställer fysiskakrav den eller psykiska prestationsförmågan.stora

Arbetsmarknadspolitiska3.1.1 åtgärder för

arbetshandikappade

"Aktivt lönebidragI delbetänkandet SOU 1997:5 gjordes
utförlig statistisk redovisning arbetsmarknadspolitiskaen av

åtgärder för arbetshandikappade. Nedan görs en samman-
fattning redovisning.nämndaav

Vid arbetsförmedlingen Af har sökande medantalet
Årarbetshandikapp kraftigt decemmiet. 1990ökat under

genomsnitt arbetshandi-fanns i 50 000 sökandedet medca
uppgick till inklu-kapp och år antalet 85 000sex senare ca

i konjunkturberoendederar åtgärder. Bland depersoner
arbetshandikapp det framför allt sökandesökande med är

Ökningen tillsedan år 1990 uppgårarbete ökat.utan som
innebär30 000 Detta antalet arbets-nästan ävenattpersoner.

långtidsarbetslösalösa och därav ökat.

sysselsättningsskapande förbehållnaDe åtgärder ärsom
arbetshandikappade Anställning lönebi-sökande medär

hos offentliga arbetsgivare OSA,drag, Skyddat arbete
inom näringshjälp tillArbete Samhallkoncernen, startsamt

verksamhet företagare. Av dessa åtgärderav som egen
anställning lönebidragomfattar med flest personer.

LOSAM-utredningens kartläggning med funk-av personer
tionshinder begränsad till registreradeär ärpersoner som

arbetshandikapp arbetsförmedlingenhossökande medsom
Ami.och

inte möjligt funk-Det hur många medär att ange personer
tionshinder finns i Sverige. Handikapprörelsen omfattardet

2 17-0512
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450 000 medlemmar. Iriksförbund med40 änmerca
1992:52betänkande SOUHandikapputredningens attanges

intei utredningens målgruppflertalet ärdet absoluta

arbetsförmedlingarna.vidarbetssökanderegistrerade som
betydande delHandikapputredningen också att avanser en

förtidspension eller000 uppbärde 400 personer somca
jämställasarbetsförutsättningar kansjukbidrag bör ha de som

arbetshandikappade anställdaförutsättningar hosmed t.ex.
inom Samhall.

arbetsfömedlingarna och arbetsmark-vidsökandeAntalet
betydligtarbetshandikappAmi mednadsinstituten ärett

i 1996. Fördecember100färre, eller 83 att enpersoner
hanarbetshandikappad krävssökande skall attanses som

relationfunktionshinder ihararbetssökande,eller hon är ett

registreringgjortsarbetsuppgift dettill och att omenen
Till-AMV.Arbetsmarknadsverketarbetshandikapp hos

handikappregistrering behandlasvid AMV:svägagångssättet
i avsnitt 3.4.

ipubliceratskartläggningEnligt rapportensomen
1997funktionshinder ärmedArbetsmarknad för unga

funktionshindrade. Ibetydande blandarbetslösheten unga
18medanstuderandeår 6321-25åldersgruppen är procent

förtidspensionerade. I16ocharbetslösaär procentprocent
väsentligtarbetslösheten26-30 år, äråldersgrupp,nästa

33till medan41 äruppgårhögre och procentprocent
år 5631-35förtidspensionerade. I åldersgruppen år procent

arbetslösa.21förtidspensionerade medan ärprocent
i åldrarnafrån medlemmarpå enkätsvarUppgifterna bygger

handikapp-ungdomsorganisationer inomi 1316-35 år

rörelsen.

kraftigt utökat1990-taletunderRegering riksdag haroch
förarbetsmarknadspolitiska åtgärdernadeomfattningen av

arbets-Sverige mycket högafördenminska effekternaatt av
finan-arbetsmarknadspolitiska åtgärdernalösheten. De som

publika-månatligai AMStill delassieras AMV,anslagav
konjunkturbe-"Arbetsmarknadsstatistik mellantion upp
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åtgärder handikappåtgärderz.roende och
i konjunkturberoendeAntalet deltagare åtgärder har ökat

i genomsnitt i börjanfrån 52 000 månadpersoner per av
decenniet till i genomsnitt 196 000 månad årpersoner per
1996. i handikappåtgärder samtidigtAntalet harpersoner
varit relativt oförändrat och uppgått till 50 000 personerca

månad.per
i konjunkturberoende handi-Antalet åtgärder ochpersoner

arbetshandikappade inomkappåtgärder antal anställdasamt
Samhallkoncernen 1990-talet framgår tabell 3.1.under av

3.1 Genomsnittligt antal i konjunkturberoendeTabell personer
åtgärder handikappåtgärder antal arbetshandikappadeoch samt

inom Samhallkoncernen, under perioden 1990-1996.anställda
Ãrsmedeltal.

Antal personer

Handikapp- ArbetshandikappadeKonjunktur-
anställda inomberoende åtgärder åtgärder

Samhallkoncernen

000 50 700 30 5001990 52

000 29 60083 900 501991

48 100 29 1001992 154 700

48 300 28 3001993 183 900

28 500226 800 51 9001994

29 200188 500 55 2001995

300195 700 51 400 281996

Källa: AMS.

De "Anställning medkonjunkturberoende åtgärderna ijanuari 1997utgörs av
Beredskapsarbete, "Anställning medrekryteringsstöd", eget-bidrag","Starta

s.k.Arbetslivsutveckling", "Arbetsplatsintroduktion,utbildningsvikariat",
"Arbetsmarknadsutbildning" och "Offentlig"Kommunavtal", Datortek",

äldre arbetslösa" Källa:tillfällig anställning för OTA. AMS.
zHandikappåtgärderna med lönebidrag"ijanuari 1997 Anställningutgörs av

Källa:hos offentliga arbetsgivare". AMS."Skyddat arbetesamt
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3.1.2 Sökande med arbetshandikapp

Antalet arbetslösa sökandeöppet med arbetshandikapp på
arbetsfönnedlingarna och hos arbetsmarknadsinstituten Ami

Århar ökat under 1990-talet. 1990 uppgick deras antal till
i genomsnitt 53 000 Därefter har varieratantaletpersoner.

uppgick personeroch år 1996 tillantalet 84 100

Det totala antalet sökande på arbetsförmedlingarna har
ökat snabbare antalet sökande med arbetshandikapp.än Det
har inneburit andelen sökande med arbetshandikapp mins-att

Ärkat. uppgick1990 tillderas andel 16,1 Sex årprocent.
uppgick andelen till 9,1 procent.senare

I tabell redovisas3.2 antal sökande arbetshandikappmed

samtligaandel frånsökande 1990 till 1996.samt av

Tabell 3.2 Genomsnittligt antal sökande med arbetshandikapp
påanmälda arbetsförmedlingarna andel samtliga sökandesamt av

Årsmedeltal.1990-1996. Personer med lönebidrag, i OSA eller
Samhall ingår ej.

Sökande med Andel samtliga,av
arbetshandikapp procent

1990 52 800 16,1

1991 55 900 12,2

1992 68 700 9,9

1993 80 800 8,9

1994 83 300 8,4

1995 80 900 8,4

1996 82 200 9,1

Källa: AMS.

3Observera med registrerat arbetshandikapp deltar i åtgärdernaatt personer som
Anställning med lönebidrag", "Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, och
"Rekryteringsstöd anställda inom Samhallkoncernen, inte ingår i dennaärsamt
statistik.
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Antal arbetshandikappsökande med arbete ökade frånutan
i genomsnitt 18 000 till iår 1990 genomsnittpersoner
49 900 år 1996. försämrade situationenDen påpersoner

situationenarbetsmarknaden har påverkat för arbets-även

handikappade sökande.

Långtidsinskrivna sökande3.1.3 med

arbetshandikapp

Långtidsinskrivna varit inskrivna isökandeär änsom mer
arbetsförmedlingen varittvå år hos och avbrottutansom

deltagit i konjunkturberoendearbete eller arbetsmark-utan

nadspolitiska perioden. långtids-åtgärder under Den ärsom
inskriven inte varit tillfäl-har alltså sökande med fast arbete,
ligt deltidsarbetslös, iarbete, verksam OSA eller anställd

med lönebidrag.
långtidsinskrivnaAndelen högre bland sökande medär

långtids-arbetshandikapp samtliga Andelbland sökande.än

inskrivna arbetshandikappadede 36 bådeprocentvar caav
vilket jämförasför 1995 1996, kan med 20och procent av

inskrivnasamtliga

Arbetshandikappade i arbetsmarknadspolitiska3.1.4

åtgärder

Åtgärden lönebidragAnställning har under 1990-taletmed

sysselsättningsskapande åtgär-haft den volymen destörsta av
arbetshandikappade. iför Antal åtgärden harderna personer

Årenvarierat. 1991 uppgick med1990 och antalet anställda

lönebidrag i genomsnitttill 45 000 Därefter harpersoner.
Årvarierat, vilket framgår 1996antalet tabell 3.3. upp-av

gick tillantalet 46 200.

Totalt antal inskrivna, med eller arbetshandikapp, definieras i dettautan
sammanhang samtliga inskrivna på arbetsförmedlingarna vid månadens slutsom

de sökande med arbete, tillfälligt arbete, deltidsarbetslösa,fastärutom som
verksamma eller anställda med lönebidrag.i OSA
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arbetshandikappade iAntalet åtgärden Skyddat arbete hos

offentliga arbetsgivare varithar konstant under helanästan

genomsnitt deltagit1990-talet. I har 5 500 årca personer per
i åtgärden.

inomarbetshandikappade anställda Sarnhallkoncer-Antalet
har fluktuerat mellan lägst 28 300 ochnen som personer som

År uppgick tillhögst 30 500 1996 deras antalpersoner.
28 300 Se tabell 3.3.personer.

handikappåtgärderGenomsnittligt i AMSTabell 3.3 antal personer
arbetshandikappade inom Samhallkoncernen,anställdasamt

1990-1996. Arsmedeltal.

Antal personer

OSA SamhallLönebidrag

700 30 5001990 45 000 5

400 29 6001991 44 500 5

29 1001992 42 600 5 500

700 28 3001993 42 600 5

400 28 5001994 46 400 5

600 29 2001995 49 600 5

28 30046 200 5 2001996

Källa: AMS.

underArbetshandikappade i arbete 19963.1.5

omkring 2,5 månadUnder 1996 erhöll procent per av
3.4samtliga arbetshandikapp arbete. I tabellsökande med ett
0,6redovisas erhöll arbete stöd,1,5 utanatt procent ett

lönebidrag, offentligterhöll arbete med ettprocent ett

Enligthos Samhall.skyddat OSA eller arbetearbete ett

arbetshandikappuppgift AMS andelen sökande medfrån var
1995.arbete något högre årerhöll ettsom
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Tabell 3.4 Antal sökande arbetshandikappmed andelsamt som
erhållit arbete tillfälligtstöd, arbete och arbete deutan genom

åtgärdernasysselsättningsskapande för arbetshandikappade. Perio-
den januari till december 1996.

Antal Andel per
%månad,

Sökande Totalti Arbete Tillfälligt Arbete med Arbete Arbete hosutan
snitt/mån arbete stöd arbete lönebidrag inom OSA Samhall

Totalt 84 100 2,5 1,5 0,3 0,4 0,1 0,1

Källa: AMS.

för3.2 Målgrupper Samhalls verksamhet

värde3.2.1 Arbetets

Yrkesarbete värderas både människorhögt har arbeteav som
och dem arbetslösa. De har arbete tenderarärav som som
visserligen arbetet något högre skillnadernavärderaatt men
jämfört med arbetslösa mycket små. Detta framgårär av
studien Drivkrafter för arbete attityder värderingar ioch-

ingår i expertbilaga till Aktivarbetskraften SOU 1996:34

arbetsmarknadspolitik. Arbetslösheten ekonomiskahar såväl

sociala Tilleffekter för de drabbas. dettasom personer som
samhällsekonomin.kommer konsekvenserna för

finns ingen anledning värderingenDet att anta att av
skilja sig väsentligt funktionshind-yrkesarbete skulle mellan

icke funktionshindrade.rade och i sannoliktDet ställetär att
funktionshind-yrkesarbete värderas högt såväl arbetslösaav

rade funktionshindrade har arbete.som av som
Arbetets betydelse betonades också Handikapputred-av

ningen i Handikapp Rättvisabetänkandet Välfärd SOU

1991:46:
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Arbete i vid mening mycket väsentlig betydelse för allaär män-av
niskors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Arbete inteär

förbara grund den materiella försörjningen ävenutan moten svarar
grundläggande mänskliga behov utvecklinggemenskap, ochav
meningsfullhet i tillvaron. behov naturligtvisDessa och värden kan

för tillfredsställas uppnåssig och aktiviteter vid sidanvar genom av
arbetet. Ytterst handlar det också den enskildes uppfattningom egen

sinoch värdering livssituation.av
Arbetets betydelse utgår dock inte bara från för enskil-värdet den

de. Det också samhällets intresse och skyldighet tillvara allaär att ta
medborgares möjligheter bidra till utvecklingen denatt av gemen-

välfärden. inte bara materiell välfärd ocksåDet gäller utansamma
berikar iandra värden gemenskapen samhället.som

funktionshinderI avsnittet på arbetsmark-3.1 Personer med
statistiska uppgifternaden redovisas med funk-om personer

tionshinder på arbetsmarknaden. Merparten medav personer
funktionshinder antingen reguljärakan arbeta på den arbets-

bidrag, lönebidrag eller med stödmarknaden medutan av
exempelvisarbetsmarknadspolitisk åtgärd, rekry-annan

förhållandevis litenteringsstöd. andel mål-Endast utgören
generelltför Samhalls verksamhet, hur läget äroavsettgrupp

på arbetsmarknaden.sett

Definition målgruppen3.3 av

regelverk3.3.1 AMV:s

definieras iMålgruppen rekrytering till skyddat arbeteför

förordningen arbetsmarknadspolitiska1987:405 denom
får9 "Skyddat arbeteverksamheten. Där §sägs att

arbetsförmåga såerbjudas nedsatt hanendast den är attvars
eller inte "hon kan arbete.annat

i tillMålgruppen dag alltså begränsad arbetssökandeär

reguljäraarbetshandikapp inte kan få arbete på denmed som
Svårigheternaarbetsmarknaden. få arbete skall bero päatt

arbetshandikapp.nedsatt arbetsfönnåga, dvs. Innanett en
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rekryteras skall Af/Ami i princip ha möjlig-prövatperson
heterna för den arbetssökande få arbete stöd elleratt utan
med andra arbetsmarknadspolitiska stöd, däribland lönebi-
drag. Enligt utredningsdirektiven skall detta fallet ävenvara
i fortsättningen.

Någon definitionnärmare målgruppen för Samhall änav
vad framgår § 9 i förordningen finns inte i Arbets-som av
marknadsverkets regelbok. I AMS allmänna råd för tillämp-
ningen den aktuella bestämmelsen docksägs arbetetav att
inom Samhallgruppen så långt möjligt skall utfor-som vara

så tillvaratardet och utvecklarmat denatt anställdes kunska-

färdigheter, erfarenheter intressenoch och syfta tillper, att
stärka den anställdes möjligheter till få arbete på denatt ett
reguljära arbetsmarknaden.

Det dennaär bakgrund väsentligt föra diskus-mot att en
sion kring vilka målgrupper behöver det stöd Sam-som som
hall kan erbjuda. Som utredningsdirektiven också äranger
det denna fråga bör diskuteras gradenänsom snarare om av
funktionsnedsättning hos den enskilde sökande inver-skall ha
kan på bedömning Samhall den lämpligaären mestav om
sysselsättningsformen. Många människor, också med omfat-
tande funktionshinder, klarar individuell placering på denen
reguljära arbetsmarknaden. Andra kan, gradenoavsett av
nedsatt arbetsförmåga och funktionshindrets svårighetsgrad,
behöva det särskilda stöd anpassade arbetsformer,som en
stödjande arbetsledning och istöd den arbetsgruppenegna

ochutgör kan erbjudas hos Samhall.som
Långt ifrån alla med funktionshinder alltsåärpersoner

arbetshandikappade. Arbetshandikappet uppstår i situationen
funktionshindretnär det svårtgör eller omöjligt delta iatt

arbetslivet. Genom arbetsvillkoren ochatt kraven ianpassa
arbetet individensstärka förmågasamt kan arbets-attgenom
handikappet reduceras eller bort helt.tas

Som framgår målgruppenär för det skyddade arbetetovan
oprecist angiven. finnsDet således inte i förordning eller
anvisningar angivet hur målgruppen skall Detavgränsas.
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skallriktlinjer försaknas närinnebär att ansespersonen
arbetsförmågaalltför godproduktiv eller haalltför envara

inomanställningi fråga förkommaför kunnaatt en
vilkenriktlinjer försaknasmotsvarande sättSamhall. På
arbetesådantfinnas förbörarbetsförmågalägsta attsom

fråganDock böri fråga.kommaskall kunna attnoteras om
propositionenibehandladesarbetsförmågaminstakrav på

Samhalls före-inrättandemed förslagl977/78:30 avom
föredragandeanfördeDärSamhällsföretag. stats-gångare,

rådet:

ambitionsnivåhögframdelesmåstemening ävenminEnligt en
tillmöjlighetarbetshandikappadeflerså allteftersträvas gravt gesatt

Utveck-försörjning.tilldärmedochinsatsproduktiv egenenen
motiveratsamhällsekonomiskt ävenskyddat arbete ärlingen visar att

försökameningsfulltdärför intedet attJagför dessa ansergrupper.
skullearbetsförmågalägstaför denfastslå någon gräns som man

också betonavillJagarbete. att ettfå skyddatförbehöva ha att
för hansenskilde ochför denvärdemycketkan haarbete stort

faktiska arbets-densamhällslivaktivt äventillmöjligheter ett om
intearbeteskyddatbörringa. Däremotframståförmågan kan som

renodla-huvudsakiarbetslösaärfråga förikomma avsompersoner
arbetsmarknadsskäl.de

skallarbetsfönnåganföringa närfinns gränserpraktikenI
anställningliten föralltförrespektive attalltför enstoranses

i fråga.kommakunnaskallSamhallhos

förmålgruppenaspekter påInternationella3.3.2

arbeteskyddat

verksamhetdirektiven studera hurenligtskallUtredningen
organi-arbetshandikappadeförarbetesärskilt anordnatmed

i Europa,i länderandranordiska länderi andra samtseras
häravbakgrundMotverksamhet.omfattande sådanharsom

organiseraolikamed sättnackdelaroch attfördelarskall
skalljämförelseEnarbetshandikappade göras.förarbete

i Samhall.bedrivsverksamhetdenmedgöras som
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Utredningen har valt i förekommande fall belysa inter-att
nationella frågor i respektive avsnitt i stället för samlaatt
internationella aspekter i avsnitt. Efter genomgångett eget

litteratur, databaser kontakter med bl.a. Europarådetsamtav
och EU-kommissionen har utredningen kunnat konstatera att
internationella Översikter jämförelseroch skyddat arbeteav

andra åtgärder för arbetshandikappadesamt är före-sparsamt
kommande. Två studier framträder emellertid särskiltsom
intressanta i detta sammanhang.

Studien Sheltered Employment the European Commu-

nity Erik Samoy, 1992 undersöker målgruppen för skyddat
arbete i de dåvarande 12 EG-länderna. Ytterligare fem län-

Österrike,der Finland, Norge, Sverige och Schweiz,-
behandlas i studien Sheltered employment and transition from
sheltered ordinary employment in Austria, Finland,to

Norway, Sweden and Switzerland Erik Samoy Linaoch
Waterplas, 1995.

I båda studierna betonas det förenatär med betydandeatt
svårigheter och problem internationellagöra jämförelseratt

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för funktionshindradeav

inklusive skyddat arbete. Skälen flera, bl.a.ärpersoner att
variationsbredden i åtgärderna ökar och gränslinjenatt
mellan skyddat arbete och arbete på den reguljära
arbetsmarknaden blir allt otydligare åtgärdsmodellernär nya
utvecklas.

Med utgångspunkt från juridiska och administrativa defmi-
tioner försöker de båda ovannämnda studierna klassificera
målgruppen i olika länder utifrån bl.a. de diskuteradeovan

förgränserna hur hög respektive låg arbetsförmågan får vara
för skyddat arbete skall kunna komma i fråga.att I det
följande används uttryck i studierna, dvs. övresamma som
respektive nedre för avgränsningengräns målgruppen.av

I Finland målgruppenutgörs för skyddat arbete av perso-
med funktionshinder söker arbete och på grundner som av

nedsatt arbetsförmåga inte kan förtjäna sitt uppehälle. Det
skall frågan långsiktiga svårigheter det gällernärvara om
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preciseringingenfinnsvardagsfunktioner. Detnormala om
tillfallfrånlångsiktiga. Detmed avgörsvad avsessom

intemålgruppenstudienovannämnda ärEnligt denfall.
inte barafastställaspraktiken tycks denavgränsad. Itydligt

ocksåanställdapotentielladehosutifrån egenskaper utan
arbetslöshetsnivåerlokalafaktorerutifrån rad yttre somen

tycksRikare kommunerekonomin.kommunalaoch den

fattiga.valmöjlighetererbjuda änstörre
arbete,skyddathuvudtypertvåfinns detI Norge var-av

arbetsmarknadsföretag,Denunderformer. ärmeddera ena
underfor-innefattarAMB,Arbeidsmarkedsbedriftene, som

Arbeidsforberedende Tre-arbetsträning,förberedandemen
ning, AFT

.
sysselsättningskooperativ,huvudtypenandra ärDen

underformer:harASV,Arbeidssamvirektiltakene, tresom
arbetsmark-tillkopplingarsysselsättningskooperativ med

sysselsättningskoopera-ASV,Arbeidssamvirke,nadsföretag,
virk-offentligArbeidssamvirke ioffentlig sektor,tiv inom

Produksjons-produktionsverkstäder,ochASVO,somhet,
virksomhet, PV.rettede

olika mål-i hararbete NorgeskyddatolikaDe typerna av
mellan deskiljelinjetydligingendockfinnsDetgrupper.

könålder,kriterier såsomolikagällerdetolika formerna när
funktionsnedsättning. Dengradellerrespektive art av

möjligheteranställdesdenskiljelinjen tycks attfrämsta avse
chanser-Omarbetsmarknaden.reguljärapå denarbetefå ett

förberedan-tillanvisasgodatill övergång personenansesna
Omarbetsmarknadsföretag.tillarbetsträning ellerde sanno-

troligtdetavlägsen ärövergånglikheten för mermeranses
sysselsättningskooperativ.iarbetefåratt personen

Danmarkiskyddat arbete ärförMålgruppen personer
reguljärapå denarbetebehållafinna ellerinte kan ettsom

inteinnefattarMålgruppenarbetsmarknaden. sompersoner
ekonomisktarbetsanpassning,hjälpvissellerlätthetmed

arbets-på denarbete öppnafinnae.d. kanstöd ett
gåryrkesutbildning. Därbehöverellermarknaden, som
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således den för målgruppen. Den nedreövre gränsen gränsen
går vid ifrämst behov social träning ochärpersoner som av

lämpligarestimulans. placering iDå dagcenterses som en
form. i praktikenDet främst funktionshin-medär personer
der anvisas till skyddat arbete.som

I flertalet definieras den vissaländer medövre gränsen
variationer oförmåga arbeta under normala förhål-attsom
landen. Ibland ytterligare preciseringar, exempelvisgörs att

inte kan arbetsoförmögen" förrän helaen person anses vara
rehabiliteringsprocessen har slutförts, alltså harnär personen

medicinsk rehabilitering,genomgått arbetsträning, Detetc.
antyds skallockså oförmögen arbetaatt atten person vara
under normala förhållanden särskilt in.stödäven sättsom

I del länder den preciserad.är Övre gränsen ännuen mer
brittiska tillåts exempelvis inteDe skyddade verkstäderna ta

in 80 produktivitet i jäm-har än procentspersoner som mer
icke-funktionshindrad.förelse emeller-med Lagenen anger

tid inte nivå Spanien endasthur denna skall I kanmätas.

arbetskapacitetmed minst 33 nedsatt fåprocentpersoner
skyddat 67 arbetskapacitet.arbete, dvs. Under allaprocents
omständigheter tvivelaktig kvalitet,mätmetodernaär av

studien Sheltered Employment in the Europeananser
Community. StorbritannienI den högreär övre gränsen än
i varaSpanien i någotden kan mycket väl högreännumen

ingår i studien. innebärland Vad detannat attsom vara
oförmögen arbeta under normala förhållanden kan tolkasatt

definitivtpå många olika Densätt. övre gränsen är en
oprecis studien.mycket gräns, summerar

Den för arbetsförmågan beskrivs inedre mångagränsen
länderna i den skall haanställstermer attav somvaga som

förmåga produktivtutföra någon form arbete". Iatt av
Storbritannien finnsPortugal formellt klar 30och gräns:en

respektive tredjedels produktivitet. Människorprocents en
inte till nivånkommer den uppfyller inte kvali-som upp

fikationerna Frankrikeför skyddat arbete. I Hollandoch
kriteriet tredjedel arbetskapacitet tillanvänds normalen av
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dela ianställda skyddat arbete i två under-att upp gruppen
Den inedre dessa länder följaktligengränsen måstegrupper.

ligga tredjedelunder hur mycket under ingen.veten -
Förutom krav på arbetstagarens produktivitet fastslås

ibland den nedre med utgångspunktgränsen från kombi-en
nation olika faktorer, exempelvis arbetstagarens uppföran-av
de, stödbehov, produktivitet, närvarofrekvens, arbetets bety-
delse för välbefinnandet En form övervägandeosv. av som
inte finns i lagstiftningenuttryckt i Danmark Spanienoch

praktiskhar betydelse placering iär dag-men som om en
motsvarande skulle bättre skyddat arbete.äncenter vara

Slutsatsen blir enligt studien också den inedre gränsenatt
likhet med den oprecis.mycketövre är

Som framgår finns inte någon eller nedreövre gränsovan
för målgruppen till Samhall. I den bedömning produkti-av
viteten bland de arbetshandikappade anställda gjortssom av
arbetsledarna vid antal enheter och berörs ytterligareett som
i avsnitt 4.6 framgår variationsbreddendock detnäratt
gäller produktivitet mycketär stor.

En väsentlig aspekt på målgruppen för skyddat arbete är
i vilken utsträckningen verksamheten riktas till kvinnorbåde

och Sverige,I kvinnornadär generelltmän. också harsett en
hög förvärvsfrekvens, kvinnorandelen 46 blandär procent
Samhalls arbetshandikappade Variationernaanställda. är
dock betydande mellan olika bolag. MidlandInom Samhall

låg kvinnorandelen periodenunder 1992 till första halvåret
1996 på 38 eller lägre imedan andelen Samhallprocent
Dalväst 57 eller Enligthögre. uppgifter i studienprocentvar
Sheltered employment in the European Community utgjorde

tredjedelartvå imännen nära de anställda skyddat arbeteav
inom i börjanEG 1990-talet, vilket framgår tabell 3.5.av av
Lägsta kvinnorandelen hade Holland och Storbritannien med

fjärdedel mindre.elleren
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börjani iKönsfördelning bland anställda skyddat arbeteTabell 3.5
1990-talet.av

kvinnorAndel AndelLand män

64 36Belgien

4258Danmark

57 43Tyskland

61 39Frankrike

4456Irland

4060Italien

61 39Luxemburg

81 19Holland

25Storbritannien 75

64 36EG

exkluderarskyddat arbete. Uppgifternaalla anställda i98Avser procent av
arbete.tidpunkt skyddatGrekland hade vid denna ingetPortugal.Spanien och

föreliggeruppgifterutgångspunkt från de knappaMed som
studien finnasenligtfunktionshinder dettycks över-enom

funktionshindrad iminstlappning mellan den ärgrupp som
produktiviteten i skyddadlägstaoch den hardagcentren som

verksamhet.

målgruppenPåverkan på3.3.3 av
arbetsmarknadssituationen

arbetshandikapp har000 medtal 30I runda nära personer
på den1990-ta1et. Förhållandenainom Samhall underarbetat

för Samhallspåverkar målgruppenreguljära arbetsmarknaden
i arbetslivet där generelltförhållandenaverksamhet. Om sett

tillåts hahos de anställdaarbetsförrnågansådanaär storatt
förhållandevisvariation, skyddat arbetedå behovetär av

allt-situation kraven höga ochmindre i där ärän stegrasen
naturligtvisproduktivitet. Detarbetsförmåga ochpå ärmer
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det sistnämnda förhållandet främst kännetecknar svensksom
arbetsmarknad i dag.

Samhall skriver i studien Samhall år 2005 detmot att
behövs 100 000 arbetstillfällen anpassade förca nya personer
med arbetshandikapp Samhallvad lönebidrags-utöver och
formen kan erbjuda. Förändringarna i framtidens arbetsliv
kommer innebära vissamed funktionshinderatt att personer
i ökande utsträckning kommer behöva särskildadet stödatt
och arbetsformer Samhall kan erbjuda för inkommaattsom
på och sig ietablera arbetslivet, Samhall. Mananser anser

behovet särskilt förbehållna arbetstillfällen för dennaatt av
kan förväntas betydligt överstiga den volymgrupp som

Samhall erbjuder i dag.
I sin analys framtidaden volymen arbetstillfällenav

förutsätter Samhall det statsfinansiella påverkaratt utrymmet
den totala merkostnadsersättning Samhall kan förväntas få.
Efter bedömning detta, konjunkturläget,sammantagenen av
företagets affärsmässiga fönnåga, allmänpolitiska och kon-

kurrensmässiga aspekter företagsorganisatoriskasamt aspe-
kter drar Samhall slutatsen volymen arbetstillfällen föratt

arbetshandikappmed inom Samhall inte i någonpersoner
Överbetydande omfattning överstigabör 30 000-35 000.

tiden naturligtviskan finnasändå behov vissa variationerav
i omfattning, konstaterar Samhall.

Även den lokala arbetsmarknadssituationen påverkar mål-
för Samhalls verksamhet. intervjuerDe utred-gruppen som

ningen har genomfört tyder på detta särskilt påtagligtäratt
i skogslänen. situationI med utbud på arbetskraft,storten

många välutbildade, och fåär eller inga lediganästanvarav
platser, påverkas rekryteringarna till Samhall.även Påverkan
sker på åtminstone två med svårare funktions-sätt: personer
hinder tillhör inteofta arbetskraften. självaDe ocksåmen
omgivningen uppfattar ofta det inte någon idé deåratt att

anmäler sig arbetssökande.ens som
Samtidigt den lokala arbetskraften minskar dessasom av

skäl utgår bidrag vid många rekryteringar till reguljäraden
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arbetsmarknaden i skogslänen. I glesbygdskommun ien
skogslänen utredningen besökt, arbetsförmed-som uppger
lingen praktiskt samtligaatt rekryteringartaget skedde med
hjälp arbetsmarknadspolitiskt stöd. Endast lärare, tandlä-av
kare och läkare rekryterades bidrag. Dessa exempelutan
illustrerar efterfrågan på arbetsmarknadenatt påverkar mål-

för det skyddade arbetet.gruppen
På några håll lokala Samhallföretag, företagshälsovård

Af/Ami det harsamt skett klar förändringattanser man en
målgruppen för Samhalls verksamhet under 1990-ta1et.av

Bland medför skärpningar i socialförsäkringssystemenannat
fler olikamed arbetshandikappatt blir sökande vidpersoner

arbetsfönnedlingarna. Personer med exempelvis belastnings-
skador för några år sedan definitivt hade fått sjukbidragsom
skall tillstå arbetsmarknadens förfogande och då ärnu
arbete inom Samhall många gånger det enda alternativet.
Man effekterna regelförändringarnaatt såännumenar av
länge bara har börjat problemen kommer iatt accentueras-
framtiden. Andra intervjuade sig intesäger ha någonsett
förändring målgruppen under l990-talet.av

3.3.4 Optimal storlek på skyddat arbete

Finns det då någon optimal storlek på skyddad verksamhet
i land Frågan i studienett Sheltered Employmenttas upp
the European Community. Den slutsats dras där är attsom
storleken på den skyddade verksamheten resultatetär ettav
politiskt val mellan integrering på den arbetsmarkna-öppna
den och skyddat arbete, sociala faktorer acceptansav som
eller funktionshindrade anställda i företagen, vilkenav av
vikt lägger vid arbete, på lever påman attsynen personer
bidrag i stället för arbeta Också studien Disabilityatt etc.
Work and Cash Benefits UpJohn Institute for Employment
Research, 1996 frågan incitamententar förupp attom
funktionshindrade skall kunna arbeta på den reguljära arbets-
marknaden. Som exempel nämns Tyskland och Storbritan-
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funktionshindermedförmöjligheterna attnien där personer
ibetydligt änstörreprivata sektorn ärinom denarbete

pâarbetskraftsdeltagandethögreHolland. DetSverige eller
funk-medblandarbetsmarknadenreguljäraden personer

förmodligenStorbritannienoch ärTysklanditionshinder
bättrefungeraradministrativtresultatet systernett somav

utforrn-bidragssystemensocksåeffektivtoch avmenmer
studien.ning, anser

isåvälvariationerna3.6tabell ärframgår storaSom av
förekomstengällerdetrelativa tali närabsoluta avsom

högstaför denSverige svaradeochHollandskyddat arbete.
12arbetskraftentillrelationiarbetei skyddatandelen sett

Även Schweiz och Norgei Irland,promille.respektive 7,5
arbete.skyddatandelförhållandevisfinns storen
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Tabell 3.6 Antal i skyddat arbete i 17 Europarådetspersoner av
medlemsstater. 1990-talets första hälft.

Land Antal Andel i promille
arbetskraftenpersoner av

Belgien 20 000 4,9

Danmark 8 000 2,7

Tyskland, inkl.
Tysklandöstra 140 000 4,0ca

Grekland -
Spanien 11 000 0,4

Frankrike 000 3,0

Irland 8 000 6,3

Italien 10 000 0,2ca
Luxemburg 100 0,6

Holland 85 000 12,0
Österrike 1 000 0,3

Portugal 1 000 0,1ca
Finland 11 000 4,4

Sverige 30 000 7,5

Storbritannien 13 000 2,9

EU 430 000 3,3ca

Norge 11 000 5,0

Schweiz 22 000 6,0

Totalt 460 000 3,5ca

Källor: Sheltered Employment the European Community Erik
Samoy, 1992 och Sheltered employment and transition from sheltered

ordinary employment in Austria, Finland,to Norway, Sweden and
Switzerland Erik Samoy and Lina Waterplas. Europarådet P-SG 95
20, 1995.
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påoch andraInvandrare3.3.5 utsatta

arbetsmarknaden

arbets-påi betydande förSvårigheterna dagär stora grupper
långtidsarbetslösheten har ökat.ochmarknaden

bakgrundkommittén dennaharInvandrarpolitiska mot
situationinvandraresför stärkaföreslagit rad åtgärder atten

invandraretill1995:76 ArbeteSOUarbetsmarknadenpå
mångfal-Sverige, framtiden och1996:55respektive SOU

till invandraresvissa stödförutomomfattarFörslagenden.
följande punkter:bl.a.företagande

ocharbetsgivare böroffentliga upprättaPrivata och0
invand-iresulterarsärskildagenomföra attsomprogram

iutsträckning dag.ianställs änstörrerare
kunnamaximalt bör50lönebidrag påstatligtEtt procent0

syssel-särskilt fåsvårthartill invandrare attsomges
arbetsmarknaden.ordinariesättning på den

igångsättnings- ochförprojektbidrag börstatligtEtt0 ges
sysselsättningsprojket föri lokalainvesteringskostnader

invandrare.
500för lutbildningsprogram skapasarbetsinriktatEtt0

språksvårigheter.medlångtidsarbetslösa

1997:5SOUi delbetänkandetLOSAM-utredningen har
vidlönebidragfråganbehandlatlönebidragAktivt om

Utredningenspråksvårigheter.medinvandrareanställning av
funk-medförbehållenåtgärden böratt personervaraanser

arbetshandikapp.tilltionsnedsättningar ledersom
Även förskäl talarandra godaochbehovet även enom

Samhalli studienSamhallutvidgning målgruppen anserav
nackdelarinnebära fler änskulleår 2005 dettaattmot

mål-utvidgning SamhallsSamhallfördelar. att avenmenar
ledaskullearbetshandikappadetill andra ängruppergrupper

anställning ocherbjuderenbarttill verksamhet pro-somen
försvinner.rehabiliteringskompetensenduktion och där



SOU 1997:64 Målgrupper och rekrytering 53

3.3.6 affärsområdenNya

Marknadens behov kundorienteringoch primära utgångs-år

punkter för Samhalls val affärsområden och affarsorga-av
nisation. Koncernen bl.a. på elektronik, infonna-satsar
tion/data städ-, fastighets- och hemservice. Detta harsamt
successivt lett till väsentlig utökning förskjutningochen av

verksamhetsområdena. Av koncernens verksamhet förärav
närvarande 65 varuproduktion och 35procent procentca
service tjänster.och Utvecklingen i riktning servicemot mer

tjänsteroch fortsätter.

Hur de verksamhetsområdena för Samhall kan kommanya
påverka målgruppen fråga tagitshar vidäratt en som upp

utredningens intervjuer i Samhallföretag, företagshälsovård
och Af/Ami på inågra landet. intervjupersonerFleraorter

intehar haft någon uppfattninguttalad i frågan medan de
kommenterar frågan inriktningennärmare påattsom anser

ökad tjänsteproduktion/ service kraven på arbets-accentuerar
vilket tillkan leda ökade svårigheter för priori-detagarna,

Vissaterade former tjänsteproduktion,grupperna. av exem-
pelvis restaurangverksamhet, definitivtställer högre krav på
de arbetshandikappade arbetstagarna industriell verksam-än

het, uppfattning framförs.är Det skulle behövasen som mer
enkla arbetsuppgifter okomplicerat paketeringsjobb,som

Ami. Där också flertalet demett attanser menar man av
tjänstejobbfår inom Samhall skulle kunna komma påutsom

arbetsmarknaden hjälpmed lönebidrag.av

3.4 Prioriterade grupper

Sedan tiotal tillbakaår särskilt prioriteradeärett tre grupper
vid nyanställning till Samhall. Bestämmelser prioriteradeom

återfinns isedan år 1992 statsmakternas resultatkravgrupper
på Samhall. Minst 40 de nyanställda skall kommaprocent av
från dessa Andelen har sedan 1990-talets börjangrupper.
legat klart nivån, vilketden framgåröver tabell 3.7.av

De prioriterade vissamedärgrupperna personer
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arbetshandikapp Af/Amidefinierade bedömer ha behovsom
anställningsärskilda vid hosstöd kandet som ges enav

följandedefinieras påSamhall. Grupperna sätt:

långvarigsjuka: sökande på grund ochPsykiskt som av
inte tidigare haft kontakt medpsykisk sjukdom harsvår

sin sjukdom varit bortaarbetslivet eller på grundsom av
tid.sitt under längrefrån arbete

grundutbildningfått sinUtvecklingsstörda: sökande som
vistats och/ellerinom och/eller på dagcentersärskolan

särskildautredning vid Ami medvarit föremål för ett

handikappade.intellektuelltförresurser
främstfunktionsnedsättning:med änPersoner mer en

ytterligare funktions-rörelsehinder harmedsökande som
kommunikationssvårigheter dethinder, ochtal-t.ex. men

handikappkombinationerandrakan också gälla somav
funktionsnedsättning.tillsammans medför svår

till SamhallnyrekryterandePrioriterade blandTabell 3.7 grupper
Riket.halvåret 1991-1996.andra

År %Antal AndelAntal
nyrekr.nyrekr.nyrekr. urur

prioriteradeprioriterade totalt
gruppergrupper

jul 1991-
2 918 481 396dec 1992

766 45798 l1993

580 3 393 471994 l

3 116 443771995 1

46472 1 0171996

Samhall.Källa:

uppvisarprioriteraderekryteringar deAndelen gruppernaur
bolagsnivå. framgårvariationer på Dettarelativt små av



SOU 1997:64 Målgrupper och rekrytering 55

tabell 3.8. periodenUnder 1991/92-1996 låg genomsnittet
för samtliga bolag på 46 vilket alltså med godprocent,
marginal uppfyller statsmakternas krav minst 40 procent.
Lägst andel hade Samhall Interiör och Samhall Vinga 40
respektive 41 procent och högst andel Samhall Gute

Övrigarespektive Vestgöta 58 respektivemed 57 procent.
bolag låg i 43-49spannet procent.
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rekryteringar prioriteradeTabell 3.8 Andelen fördeladeur grupper
på Perioden 1991/92-1996.Samhalls bolag.

Prioriterad Andel i procent
rekrytering
1991/92-1996

S 46Alea

S Aros 47

45S Avebe

S Brahe 45

S 47Dacke

46S Dala

48S DalVäst

S 45Erress

43S Formel

58S Gute

46S Kalmars

45S Lavi

Midland 48S

S Safac 49

49S Syd

S 57Vestgöta

S Vinga 41

S Interiör 40

S 45Kablage

S Office 49

TOTALT 46

Källa: Samhall.

rekrytering prioriteradeVariationerna i från grupper var
inom finns uppgifternågot affársområdena. För dessastörre

affärsområdet medendast för år 1996. Lägst låg Komponent
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39 och högst låg Förpackningprocent med 62 vilketprocent,
framgår tabell 3.9. Genomsnittet för samtligaav affärsom-
råden låg på 47 procent.

Tabell 3.9 Andelen rekryteringar prioriterade fördeladeur grupper
på affärsområden inom Samhall. Ar 1996.

Affärsområde Total Varav rekr. Procent ur
nyrekry- prioriteradeur

tering prioriterade grupper
grupper

ServicePartner 284 126 44
Lokala Tjänster 204 98 48

Hotell- och
måltidsservice 78 32 41
Grafiska 23 1l 48

Info/media 28 15 54

Förpackning 26 16 62
IndustriPartner 103 53 51
Möbler 74 31 42

Arbetsplatsut-
rustning 43 26 60

Konsument 55 26 47

Komponent 89 35 39

Totalt REG. +
AFFARSB. l 013 472 47

Källa: Samhall.

Samtliga lokala aktörer inom Samhall, företagshälsovården
och Af/Ami utredningen besökt detsom ärattanser
angeläget prioriteradeatt psykiskt sjuka, psykisktgrupper -
utvecklingsstörda och flerhandikappade fortsättnings-även-
vis skall för Samhalls verksamhet. Det råderanges också
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prioriteradei dag ärdeenighet treatt somgrupperstor om
lokaladeFleraprioriterade.börframledesäven avvara

detmedi kontaktvarit attutredningen haraktörer ansersom
arbetshandi-andramedtänkbart ävenkan att personervara

dockprioriterade, atti utaningåkunnaskullekapp gruppen
arbetshandikappvisstnågot utan enpeka sommer

inställning.principiell
arbetsledareflerasammanhanget nämnasi attDet kan -

finnasskallprioriteradedagensförordar grupperattsom
medproblemensamtidigt pekatintervjuernaiharkvar -

deDearbetsgrupp. attisjukapsykisktha menaratt en
psykiatriskkvalificeradtilltillgångha externskulle behöva

isigdekännerSjälvaföreligger.behovhandledning när
hellerintede attvillrådiga ochsituationervissa anser

på dettillräcklig kompetensharföretagshälsovården
området.psykiatriska

representeradearbetshandikappolikahaBetydelsen attav
Detaktörer.mångaarbetsplats betonas somsespå aven

kategori-formnågonskapainteviktigtmycket avatt
redan närbetonadesövrigtförnågotarbetsplatser, som

1977/78:30.tillskapades prop.Samhällsföretagdåvarande
fördomsfulltillkategoriarbetsplatserlederDels meren

rekryteringenförsvårasdelsomgivningen,inställning från av
arbetshandikappet.domineradedetinte harsompersoner

kravarbetetsförmågaIndividens3.5 -

handikappkodningAMV:s3.5.1

mångahurintedetgåravsnitt 3.1 attframgårSom angeav
AntaletSverige.ifinnsdetfunktionshindermedpersoner

000.450emellertid drygthandikapprörelsen ärimedlemmar
förtidspension,000400uppbär överDessutom personer

frånhuvudförmänhandikappersättningellersjukbidrag som

socialförsåkringssystemet.
vidarbetssökandeanmäldaså ärBetydligt färre än som
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arbetsförmedlingarna Af och arbetsmarknadsinstituten
Ami, något också påpekades Handikapputredningensom av
SOU 1992:52. Statistiska uppgifter öppet arbetslösaom
arbetshandikappade respektive i åtgärder redovisaspersoner
i avsnitt 3.1.

För sökande hos Af/Amiatt skall arbets-en anses vara
handikappad, krävs han/hon arbetssökande,att är har ett
funktionshinder och arbetshandikappetatt har registrerats hos
Arbetsmarknadsverket AMV.

Det är vidpersonal Af/Ami bedömer sökandesom om en
kan ha arbetshandikapp.ett Bedömningenanses utifrångörs
följande riktlinjer

Om det visar sig den sökande påatt grund funktionsnedsättningav
iär behov särskilda väglednings- eller rehabiliteringsinsatserav eller

inte kan få arbete de arbetsmarknadspolitiskautan att åtgärder, som
förbehållnaär sökande med arbetshandikapp, vidtas ska arbetshandi-

kapp anges.
I de fall sökande har funktionsnedsättning, inteen påver-en som

kar arbetsutbudet och inte heller i övrigt är betydelse i för-av
hållande till de arbetsuppgifter eller förväntasär bli aktuella,som
föreligger inget arbetshandikapp.

Den sökande ska införstådd med skrivas arbets-vara att som
handikappad. Om den sökande själv inte sig ha något handi-anser
kapp och inte heller intresseradär någon åtgärd förbe-ärav som
hållen arbetshandikappade ska arbetshandikapp inte anges.

När sökande registreras arbetshandikappaden skallsom
också arbetshandikapp i form kod. Det finns åttaanges av en
olika koder. Antal respektive andel sökande med respektive
kod framgår tabell 3.10. Koden skall det arbets-av ange
handikapp enligt bedömningen visar sig det huvud-som vara
sakliga skälet till svårigheterna erhålla arbete.att ett

5 Ur "Handledning för användare Förmedlingssystemet AF 90.-
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sökandearbetshandikappadeandelrespektiveAntal3.10Tabell
1996.Decemberhandikappkoder.AMV:senligtarbeteutan

71.11-15Sökandekategori samt

%iAndelAntalHandikappgruppKod

och/ellerkärl-Hjärt-,1
3,5926llungsjukdom
3,06921Hörselskada/dövhet2

1912Synskada3
44,452024Rörelsehinder4

Övriga relateradesomatiskt5
20,7441arbetshandikapp° 11

8,14804arbetshandikappPsykiska
3,82 095arbetshandikappintellektuellt

arbets-Socialmedicinskt
14,81428handikapp

100,020855Totalt

AMS.Källa:

medarbetshandikapp görsindelningMed den somavgrova
kodningförArbetsmarknadsverkets system avhjälp av

medgerinteuppenbart systemetdetarbetshandikapp attär
vidutredningalternativtLäkarintygprecision.någon större

Ikodningen.förgrundfinnasalltidprincipiAmi skall som
ellerinformationväsentligiblandsaknasläkarutlätandena

huvud-handikappfelaktig. Endastinformationen ettär -
vidarehandikapp gårGradenklassificeras.handikappet- av

intealltsågårDetklassificeringssystemet.inte läsa utatt ur
vilkeniuppfattningfåledningmed systemet omenatt av

funktionsnedsättningvilket sättpåochutsträckning en
arbetslivet.ifungeraskulleindividenhurpåinverkar

allergier,exempelvisarbetshandikapp6 relateradesomatisktMed övriga avses
tarmfunktionerna.ochskada iellersjukdomdiabetes och mag-
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I det medicinska delprojektet Bedömning medicinskaav
underlag för lönebidragsplaceringar utfördes inomsom

för studien Lönebidrag förramen arbetshandikappade. En
samhällsekonomisk utvärdering Ds 1989:19 dessatogs
problem i viss utsträckning. Som framgårupp rubrikenav

dock huvudsyftet med studienvar bedöma det medicinskaatt
underlaget för lönebidragsplaceringar. Resultatet är av
intresse i detta sammanhang eftersom den medicinska
bedömningen ligger till grund för handikappkodningen som
i sin förutsättningärtur för anställning med lönebidrag,en
i Samhall eller åtgärd för arbetshandikappade.annan

Studien konstaterade arbetsförmedlingensatt tjänstemän
ofta hänvisade till läkarintygen objektivt underlag iettsom
arbetet. I den granskning läkarintygen gjordes iav som
studien framgick de relativt inforrnationsfattigaatt ocksåvar
i de avseenden arbetsförmedlingensom av uppgavs vara
särskilt väsentliga. Så fallet i fråga diagnos,t.ex.var om
handikappbeskrivning, allmän funktionsbeskrivning, prognos,
förslag till arbetsplacering och förekomst flerhandi-av
kapp/tillkommande handikapp. För de akter granskadessom
saknades läkarintyg i femte fall. Diagnosvart liksom
beskrivning handikapp saknades i fjärde läkarintyg,av vart

i drygt hälften och förslag tillprognos arbetsplacering i vart
tredje läkarintyg.

För arbetsförmedlaren huvuddiagnos,är handikappbe-
skrivning och viktiga delar i den infonnationprognos som
läkarintygen skall tillhandahålla, enligt studien. Arbetsför-
medlaren ansågs oftast inte betjänt medicinsk statusav en
med fackterminologi beskrivningutan diagno-mer av en av

på svenska med huvuddiagnossen och prognos.
Arbetsfönnedlingens handlingar uppvisade också brister

när det gällde förmågan precisera funktionskravenatt för den
tilltänkta arbetsuppgiften, konstaterade studien. Såvitt
LOSAM-utredningen har kunnat finna har inte någon senare
studie gjorts sig den medicinska bedömningenav ivare
läkarintygen eller hur denna information användsav av
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förmedlingen.

iskillnaderGeografiska3.5.2

handikappsammansättningen

handikappsammansättningeniskillnaderbetydandefinnsDet
bolag.Samhallsiarbetshandikappmedanställdabland de
rörelse-andelenexempelvisframgår3.11tabell attAv

MidlandSamhallpå 34liggergenomsnitt procent.ihindrade
48medrörelsehindrade procent.andelenhögstadenhar

verk-bedriverMidlandmedlikhetiFormel,Samhall som
36harjobb, procentmångamedregioni tungasamhet en

andelenrörelsehinder. Lägstahandikappkodenmedanställda
respektiveDackeSamhallharrörelsehinderkodenmed

respektive 29 procent.28medAvebe
psykisktandelengällerdetavsevärda närVariationerna är

ärVestgötaSamhallIbolag.olikaiarbetshandikappade
i denkodad24elleranställd procentfjärdenästan var

ochFormelSamhallifinnsandelenLägstakategorin.
samtligaförGenomsnittet10medGute procent.Samhall

16bolag är procent.
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Tabell 3.11 Handikappsammansättning enligt handikappkoderna 1-8 i Samhalls bolag.
1996-12-31, procent.

Bolag

1 2 3 4 5 6 7 8 övr
S Alea 3 2 2 37 18 14 13 12 0
S Aros 2 3 1 33 16 16 21 7 O
S Avebe 2 3 2 28 16 18 20 12 O
S Brahe 2 2 1 31 17 17 .18 11 O
S Dacke 2 1 1 29 19 16 21 10 0
S Dala 2 2 1 37 14 14 16 13 0
S Dalväst 2 2 1 34 16 23 14 8 0
S Erress 3 1 1 36 16 18 15 9 0
S Formel 5 2 2 36 20 10 15 11 0
S Gute 4 1 2 33 12 10 19 19 0
S Kalmars. 3 2 2 31 17 17 17 11 O
S Lavi 2 1 1 36 17 17 17 10 0
S Midland 4 2 1 48 9 13 13 11 O
S Safac 2 3 2 39 17 11 15 10 1
S Syd 4 3 1 33 9 19 18 13 0
S Vestgöta 1 1 2 28 18 24 16 10 0
S Vinga 2 4 1 31 15 20 15 12 0
S Interiör 2 2 l 41 22 11 12 9 O
S Kablage 2 2 1 33 17 17 17 11 0
S Office 4 3 1 31 16 19 17 9 0
TOTALT 3 2 1 34 15 16 17 11 1

Källa: Samhall.

Handikappkoder:
1 Hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom
2 Hörselskada/dövhet
3 Synskada
4 Rörelsehinder
5 Ovr. somatiskt relaterade arbetshandikapp
6 Psykiska arbetshandikap
7 lntellektuellt arbetshandi app8 Socialmedicinskt arbetshandikapp
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handikappkodernaAnvändningen3.5.3 av

harsekretariatetLOSAM-utredningensintervjuerVid de som
SamhallföretagAf/Ami,förföreträdaremedgenomfört

medellerinomföretagshälsovårdspersonalrespektive
framkommit dettydligt attdetSamhall harinomuppdrag

nyttanågonsig haAf/Ami avendast är ansersom
Övriga någoninte hardehandikappkodningen. attuppger

Ikoderna.användningringaendastelleranvändning alls av
visskodernafallet att endet germanuppgersenare

eventuellinförbörjanpraktikperiodensvidinformation en
intestämmerkonstateradeIbland,anställning. man,

ännågotHuvudhandikappet är annathandikappkodningen.
felkod-sådanakodning. AttAf/Amizsframgårvad avsom

ovannämndai denocksåbekräftadesförekommerningar
lönebidrags-förunderlagmedicinskaBedömningstudien av

placeringar.
Ami borde göramenadeföretagshälsovård attVid manen

förslaginkluderadeocksåkodning omomsorgsfull somen
förunderlagfådels attskulleDärmedlämpligt arbete. man

delsindividen,enskildadenlämpligt arbeteefterleta ett
långsiktigförunderlagtjänakunnainformationenskulle som

Samhall.inomverksamhetenplanering av
Af/Amividintervjuadede personernaDen nytta som

administrativ art.främstkodningen är rentsig ha avavanser
arbetshandikappkod föråsattssökande harGenom enatt en

stödjaförpersonella attochekonomiskaökadeutgår resurser
åsattsharsökandeEndastarbetssökandet.i sompersonen

lönebidrag,medanställningerbjudaskanhandikappkod
för-åtgärd ärellerSamhallinomarbete somskyddat annan

möjligtendastdet attLikaså ärarbetshandikappade.behållen
förrehabiliteringsinsatserochväglednings-särskildaerbjuda

sökandearbetslösaDenhandikappkodats.harsökande som
frånuppgifterenligt etthandikappkod kanåsattshar ensom

sitttillpersonalresursersådubbelterbjudas storaAmi nästan
sökande.arbetslösarbetshandikappadickejämförtstöd en
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LOSAM-utredningen ihar delbetänkandet SOU 1997:5

redovisat vilka särskilda stödformer kan utgå försom
arbetshandikapp.sökande med

Kartläggning3.5.4 arbetskrav och arbetsförmågaav
utvecklingsarbete inom Samhall-

Vid de lokala Samhallföretag företagshälsovårdsenheteroch

utredningen intervjuat ingensker systematisk kart-som
läggning funktionshinder respektive arbetskrav. hellerInteav

systematisknågon uppföljning kodningdengörs av som
åsatts Af/Ami innan började iarbeta Samhall.av personen
Flera arbetsledare dock de, någonatt trots att syste-anser
matisk kartläggning inte bildändå har godgörs, en av

arbetshandikapp svårighetsgrad.arbetstagarnas och dess
individensEn metod för kartlägga arbetets krav ochatt

förmåga inomför närvarande på några arbetsplatser etttestas

regionala nämligende bolagen, Samhall Dala. Metodenav
individuellidentifiera behov arbets-har utvecklats för att av

anpassning individens i för-bedöma arbetsförmågaattgenom
till huvuddelar.hållande arbetets krav. Den består tvåav

sinbedömningDels de krav arbetet ställer påsker somen av
arbetskravsprofil,Vilket delsförmågautövares görsenger

tillbedömning individens i deförmåga förhållandeen av
viss arbetsuppgift.förknippadearbetskrav medärsom en

bliri tillNär arbetsförmågan ställs förhållande arbetets krav
individen klarar/intetydligt vilka klarar.det krav

arbetskravsbedömningarGenom sammanställa kanatt man
arbetskravsproñler.bildfå samlad arbetsstålletsen av

Bedömningen arbets-arbetets krav görs gemensamtav av
arbetsuppgiftenledare erfarenhet och företagshälso-med av

Bedömningen vilkavårdspersonal motsvarande. gäller krav
arbetet sin förmågaställer på producerautövares att varor

tjänster kvalitet. olikaoch med godkänd huvudfaktorer,Fem
med vardera flera delfaktorer, bedöms. Huvudfaktorerna

vilka in sinnesintryck,gäller krav arbetet ställer på att ta

3 17-0512
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fysiskabearbeta information, på funk-samspela ochagera,
tioner. olika faktorerGenom gradera kraven avseendeatt

tregradig bild vilkaefter skala kan få arbets-en man en av
uppgifter exempelvis lätta, medelsvåra respek-ärsom
tive arbetsställe. arbetskravensvåra på En Bank överett

uppgifterna hållaspå arbetsplatsen skall dokumentera och
aktuell.

iAvsikten individens arbetsförmåga skall bedömasär att
till börjatill Bedömningenförhållande arbetets krav. skall att

nyanställningarvid samtliga och ske eftermed göras
i skall utförasnågon/några månader arbete. Den gemensamt

individen personal från företagshälso-arbetsledare ochav
i samband med nyanställ-vården eller motsvarande. Förutom

ning användas förskall metoden också kunna att systema-
tisera rehabilitering/utvecklingsplaner såmedarbetet att en

tillsin från enklarekan öka kompetens attgenomperson
iarbetsuppgifter arbetsvåxling alltsvårare och klara större

grad.

jämförelser funktionshindersInternationella3.5.5 av
svårighetsgrad

in Communitystudien Employment the EuropeanI Sheltered

viktigt medutveckla verktyghävdar författaren det år attatt
funktionshindrets svårighetsgrad.vilka kan mätaman

förenat med avsevärdaStudien konstaterar det åratt

uppgifter arbetshandikappenssvårigheter framfå artatt om
ingick i EG 1992svårighetsgrad från 12 länderoch de som

olikaUppgifterna från länderstudien genomfördes. ärnär
klassificera varierar frånjämförasvåra eftersom sättet attatt

kategori socialt arbets-land till land hade någonland. Inget
finnshandikappade representeraddennaatttrots grupp

Socialt arbetshandikappade klassificerasinom skyddat arbete.

psykiskt sjuka, iblandibland utvecklingsstörda och ellersom
funktionshin-respektive Ospecificeratövriga somsom

socialt arbetshandi-till förekomstender. Detta leder att av
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intekappade skattas. Sverige, inte ingår ikan I denens som
studien, finns särskildovannämnda dock handikappkod,en

socialmedicinskt arbetshandikapp.
officiella klassificeringarAlla funktions-endast ettavser

hinder. tillhör kategorier exempelvisPersoner flerasom
psykiskt fysiskt funktionshindradedärför de både ochäratt

klassificeras antingen enligt sitt "huwidhandikapp eller som
flerhandikappad. informationenI båda fallen går förlorad.

Åtminstone i studien,del fall, det värdefulltären anser
uppfattning vissa funktionsnedsättningarha huratt en om

hinder individs funktionssätt i arbetsmil-eller påverkar en-
jön. illustreras exempelvis skillnadenDetta med mellanatt

ringa psykiskt funktionshinder, uti-och medelsvärt bedömt

från IQ-mätningar, inte alltid relevant. En ärär somperson
medelmåttigt utvecklingsstörd vidkan arbetetypen av vara

ringa utvecklingsstörninglika produktiv medsom en person
till mindre funktions-vid arbete medeller ochett annat

tredje medelmåttiga utveck-hindrad. Vid arbete kan denett
blirlingsstörningen till produktiva förmåganleda denatt

ringa utvecklingsstörning.för medklart lägre än personen

klassiñceringssystem3.5.6 ICIDH:s

handikappklassiñkationen Inter-Den internationella ICIDH

Impairments, Disabilities andnational Classification 0f
iHandicaps redovisas kortfattat detta sammanhang. ICIDH

Världshälsoorganisationen WHO 1980försökpåutgavs av
Samtidigtofficiellt organisationen 1993.och accepterades av

klassifikationenpåbörjades revideraarbete medett att som
inriktat tillpå avslutat 1999. Ett första förslagär att vara

revision bliförväntas under 1997.presenterat
till Socialstyrelsen förEn knuten arbetar när-expertgrupp

ICIDH-klassifikationen tillvarande med översättaatt

vidgasvenska. Detta för kunskapen ochgör attman om
förtrogenheten internationellamed dagens och morgondagens
klassifikationssystem handikapp.för
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De ihuvudbegreppen ICIDH är:tre

Funktionsbegränsning organnivåpå Impairment
förmågaBegränsning på personnivå Disabilityav

Handikapp livskonsekvenser social nivåpå Handicap

Genom klassifikationen åtskillnadkan följ-mellangöraman
sjukdomarder beskrivaskan på organnivå, effekterav som

i form begränsad förmåga utföra basfunktioner respek-attav
tive handikapp.

Klassifikationen olika speciellaskall kunna användas för

syften. inomDet gäller såväl medicinsk rehabili-vård och

tering utbildningför områden anställnings-samtsom som
och bostadsförhållanden, idet kommentarerna appen-sägs
dix till klassifikationssystemet. Man några exempel påger
det i Frankrike vidICIDH används bidrag,beslutsenare. om
för individer,vägledning handikapp;nomenklatur förav som
i Tyskland och Holland för bedömning iarbetsförmåga,av
Italien Belgien för tillgång till institutionsvårdoch beslut om

handikapphjälpmedel. Schweizoch I undersöks hur kanman
sjukförsäkringsterminologin.använda ICIDH i Inom Samhall

tillämpas i iför närvarande ICIDH-systemet anpassad form

projektdet kartläggningrörande arbetskrav och arbets-av
förmåga redovisassom ovan.

Sverige miljörelativa handikappbegreppetI har det haft
Ävenvid olikabetydelse samhällsreformer. WHO:sstor

handikappbegrepp miljörelativt definitionen utgårär men
från i första invidviduelladet hand egenskaperär göratt som
det socialasvårt uppfylla normala roller. Vid använd-att

ningen officielladet miljörelaterade handikappbegreppetav
i Sverige i bristerdet stället i miljön betonas ochär som som

viktig grund för uppkomsten handikapp.utgöraanses en av
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Europarådets3.5.7 resolution yrkesprövning förom
med funktionshinderpersoner

I oktober 1995 ministerkommittéEuroparâdetsantog en
resolution yrkesprövning vocational förassessmentom

funktionshinder resolutionmed AP 95 3.personer
Resolutionen har beaktat såväl ICIDH se ovan som
exempelvis ILO-instrument.relevanta

Resolutionen sikte bedömningpå den dåtar process en
människors arbetsförmåga vocational capacities igörs av

kombination job jäm-med arbetskrav requirements samt
förelsen matchningen ioch dessa båda faktorer syfte attav

iskall kunna arbeta, eller, det uttryckspersonen som
resolutionen, i uppnå yrkesmässig integreringsyfte elleratt

återintegrering "
.

Resolutionen inleds principer.med några etiska Bland
funktionshinderbetonas alla med harannat att personer som

tillgång till yrkesprövning.behov detta skall ha Personer-av
aktiv i bedömningsprocessen iskall ha del ochrätt att tana

intressen.valet yrke deras anlag och Syftetav som passar
bedömningen samtliga inblan-med skall klarlagt förvara

inklusive uppgifterdade, den berörda Depersonen. som
insamlas i intres-får endast användas den berörda personens

medgivande yrkesmässigefter vederbörande föroch avse
rehabilitering.

funktionshinderyrkesprövningen med skallI personerav
bedömningsprocedurersådana lämpliga användas ärsom

inom socialveten-allmänt förekommande naturvetenskap och
iskap. då bas för formulera frågorDe fungerar attsom en

syfte jämföra jämförelse mellanoch görsgarantera attatt
karaktäristika liknande karaktär. Alla bedömningsproce-av

effektiva tillförlitliga.durer skall ochvara
Resolutionen förutsättningbetonar det för fram-äratt en

gång i yrkesmässig integrering använder bedöm-att man
ningsprocedurer väsentligtoch dessa Det äratt attupprepas.
intresset ifokuseras på de förmågor användaskansom
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yrkesträning rehabilitering.och meningarFörutfattade om
funktionshindermed motverkas på detta sättpersoner genom

fokuserar på såväl förmågor oförmågor.att man som
Bedömningen inriktas biologiska,skall på psykologiska

sociala individenoch egenskaper hos hur dessasamt egen-
skaper växelspelar med arbetskraven. När yrkesprövningen

skall de förmågor betydelse förgörs utföraär att ettsom av
visst specifikt jämföras vilkaarbete med ikrav ställssom
just jobbet. Resolutionendet betonar för utföraatt att ett
visst jobb krävs bara begränsad del mänskligadeen av
förmågorna. Om arbetstagares förmågor demotsvararen

jobb, blikrav ställs på visst kan i frågaettsom personen
anställd med lönsamhet.

Yrkesprövning skall grunden för fastställautgöra att om
kapacitet utökas yrkestråningarbetstagares kan med elleren

teknisk organisatorisk anpassning.kompenseras med eller

Därigenom yrkesmässigablir den prövningen värdefullen
hjälp i för företaget vidtar nödvändigaarbetet när man
åtgärder arbetsmiljön.för att anpassa

Yrkesprövning integration medoch av personer
funktionshinder utförasskall ettteam representerarsomav

exempelvis rehabiliteringsmedicin,flertal områden såsom

yrkesvägledning, utbildning, social-ergonomi, psykologi,
resolutionen.företagshälsovård, enligt Detvetenskap och

i bedömningsprocessen.berörda företaget skall också delta
resolutionEuroparådets pekar på ICIDH kan användasatt

i yrkesprövning.arbetet med
funktionshinderYrkesprövningen med handlarav personer

korrelationen arbetsförmågamellan och arbetskrav.om
Därför förmågan/oförmåganbör fönnågan den begränsade

presentation diskussionför och dennagrundenutgöra nären
jämförs beskrivning arbetskraven. Gradenmed en av av
social integration handikapp ytterligarekan bas förutgöra

yrkesmässig integrering.åtgärder Funktionsbegränsning-för

ingå ipå organnivå skall analysen faktorer lederen somav
till inskränkt förmåga.
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tillvägagångssätt beskrivsDet i Europarådets resolu-som
tion relativt tillvägagångssättväl med detöverensstämmer

inom Ami.användssom

3.6 Rekryterin gen

Rekryteringen den anställdes synvinkel3.6.1 ur

i vidGenom några frågor den enkät har genomförts 29som
i med totalt drygt 100 anställda hararbetsplatser landet 1

utredningen rekryteringsprocessensökt belysa desett ur
synvinkel. fjärdedelaranställdas Ungefär 74 procenttre

själv duJa på frågan "Var du med och bestämde attsvarar
påbörja Samhall" 22skulle arbeta medan procent svarar

Nej kvinnor 78 procentAndelen J a-svar högre blandär
.

bland 73 procent.än män

bildUppfattningen Af/Ami bra vad arbetetgav en avom
Samhallanställningen påbörjadesinnebar innan delad.är

45Hälften 49 detta fallet medanprocent attanser var
Af/Ami inte bild.bratyckerprocent att gav en

fickfjärdedelar 73 deUngefär procent atttre anser
sin detillräcklig hjälp lära känna arbetsplats näratt nya

började inte Härpå Samhall. 24 det. ärprocent anser
marginella. dekönsskillnaderna Något andelstörre attanser

80fick sig de arbetsuppgifternatillräcklig hjälp läraatt nya
inteså fallet.procent medan 17 procent attanser var

hjälpenKvinnorna i något högre gradtycker än männen att

arbetsuppgifterna tillräcklig.lära deatt varnya

Ökad AMV-Samhall vid framtidasamverkan3.6.2

rekrytering

projektgrupp iEn mellan Samhall och AMV har slutet av
1996 slutrapporten Rekrytering och anställningavlämnat av

arbetshandikapp i Samhall. behandlasmed Därpersoner
anslutning till rekryterings- anställningsproces-frågor i och
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exempelvis dokumentation, policy styrning,och mål-sen,
arbetsfördelning samverkansfor-och samtgrupper, ansvars-

Af/Ami inommellan och Samhall det aktuella området,mer
individuell vid anställning iplan/överenskommelse Samhall

uppföljning och utvärdering.samt
tillRapporten ligger också grund för ett gemensamt sam-

för AMSverkansdokument undertecknats chefernasom av
i februari 1997. Genom villoch Samhall dokumentet man

i effektivtfördjupad syftemarkera behovet samverkan attav
tillfrämja möjligheter arbete för med arbets-personer

handikapp.
aktualiseraAf/AmiDokumentet slår fast endast kanatt

arbetshandikapp anställning inomsökande för Samhall.med

uppgift bedriva produktion i SverigeSamhalls hela därär att
finns arbetstillfällen för sökande med arbets-det behov av

förutsättningar,handikapp. enskilde sökandens förvänt-Den

utvecklings- stödinsatserningar och skalloch behov varaav
vid varje anställning.vägledande

Af/Ami förVid rekrytering det denär attsom ansvarar
informationallsidig syftet medsökande får att enom

möjligttidanställning Samhall efterhos är att en om
tillrekrytering Samhallvidare till utanför Samhall. Enarbete

Af/Ami Samhallbolaget. Iinitieras från frånkan såväl som
ingå studiebesökrekryteringsprocessen alltid ochskall ev.

anställningen trepartssamtalpraktik. skallI samband med ett
Af/Ami Samhall gården arbetssökande, ochgenomföras där

anställningen.igenom målen för Samtalet skallsyftet och
Överenskommelsei vid anställning i Sam-dokumenteras en

Överens-avsnittse 4.4.hall mellan de tre parterna
ligga till personligkommelsen sedan grund förskall en

följasutvecklingsplan årligen skall under Samhall-uppsom
anställningen.

SamhallbolagetRekryteringsprocessen avslutas med att
fattar beslut anställa den sökande. Där-formelltett attom

övertagit för den anställdesmed har Samhall ansvaret per-
yrkesmässiga utveckling, enligtsonliga samverkans-och
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dokumentet.

3.6.3 Några aspekter på dagens rekryteringsprocess

Målgruppen för rekrytering till skyddat arbete definieras som
i förordningen 1987:405nämnts den arbets-ovan om

marknadspolitiska verksamheten. Där § 9 "Skyddatsägs att
fårarbete erbjudas endast den arbetsförmåga såärvars

nedsatt han eller intehon kan arbete. " Skyddatatt annat
arbete i principskall alltså s.k. sistahandsåtgärdvara en
bland de arbetsmarknadspolitiska insatserna och således en
åtgärd in andra alternativ tillsätts när åtgärder ärsom
uttömda. Arbete inom Samhallkoncernen kan ikomma fråga

Af/ Ami bedömer tillfälletdet för möjlig-saknas andraattom
heter på arbetsmarknaden. Anställning i Samhall kan också

i tidigareske skede det bedöms betydelsfullt för denett om
enskilde förberedelse för arbete.annatsom

intervjuerI de utredningen har genomfört fråganharsom
ställts i vilken utsträckning andra åtgärder föreprövasom en
Samhallanställning. Frågan har främst till Af/Amiställts och
länsarbetsnämnder vidberörts intervjuer.även andramen
Enligt från Af/Ami i regel åtgärder. Ofta,prövassvaren

iregel och många fall" vanliga frågan. Vidpåvar svar
iAf ikommun skogslänen med mycket hög rundgången en

praktiskt ingaoch lediga jobb svarade flertalettaget attman
hade haft beredskapsarbete och/eller lönebidrag före

Samhallanställningen och de dessutom hade genomgåttatt en
16 veckors arbetsmarknadsutbildning inom Samhallföretagets
branschområde vilket i princip krav från Samhall-ettvar
företaget för anställa den arbetshandikappade. Enligtatt
Samhall sådana krav inte generellt förekommande.är En av

tillfrågadede länsarbetsnämnderna svarade hadeatt man
ambitionen först andra åtgärderpröva för de arbetshandi-att

kappade, Samhall vill ha bättre folk.attmen
innanRedan rekryteringsprocessen finns på mångastartar

Af/Ami kö med har genomgått praktik ien personer som
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regi inom 100 000AMV:s Samhall. I kommun med näraen
i praktikinvånare 25 kö genomgåtthar personer somman

inom Samhall för 2-3 år sedan och upplever detsom som
praktiskt inte sker någramycket frustrerande detatt taget

rekryteringar till Samhall. På grund den långa kön tarav
praktikplatserna,inte i anspråkAf/Ami för närvarande men

isina volymmål syftebörja det för klaramåste göra attsnart
den arbetslösheten.reducera öppnaatt

intervju planet tyder på det därpå det lokalaIngen att

rekryteringen tilllångsiktig planeringnågonförekommer av
rekryteringsprocessintervjusvarenSamhall. Enligt startar en

rekryterings-Samhallföretaget anmälernormalt med ettatt

Rekrytering anvisad personal skertill Af/Ami.behov av
företaget behövertill följd övergång ellerendast när enav

iRekryteringsbehovet anmäls regelanvisad nyckelperson.
i samråds-månatligai samband med det ägermöte rumsom

Ami, företagshälsovården ochAf/mellan företaget,gruppen
Ami företagetVid krävdeförsäkringskassan. attett man

rekrytering-vilka förkrav de ställdeskriftligen skulle ange
intervjuer.inte vid övrigaframkomNågra sådana kraven.

intervjuernaerfarit vidutredningen harEnligt vad

lämplig för rekryte-Af/Ami förslag påmedkommer person
rekryteringsbehov.sittanmältring Samhallföretagetefter att

praktiserat i aktuella före-detvederbörande redanOfta har
företagetpraktik i skede förutsattdettasker atttaget, om

Af/Ami:s Dåinvändningar förslag.inte har mot resonerar
någon",går inintekring olika sökande. "Det att pressaman

AmiVid kräversig arbetsförmedlare. detuttrycker somen
sökande påkravproñl skickade antalskriftlig ettmanen

intepraktik den redanstudiebesök. Efter om var genom-
villvälja vilken rekry-förd Samhallföretagetfår person man

anvisar inte.Amitera -
sida vid någrapåtalas från AMV:sEtt problem avsom

vill medSamhallföretaget oftaintervjuerna väntaär att
antalet arbets-ersättningsrekrytering. på reduceraKrav att

tillsjukfrånvarokombination minskad ledertimmar i med att
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vill tänja vakanstiden för uppnå detta. Här uppstårut attman
konflikter eftersom detta stick igår med AMV:sstäv sträv-
anden minska registreradeantalet arbetslösa. Kraven påatt

minskning antalet arbetade timmar för arbetshandikappa-av
de behandlas i kapitelnärmare 5.

Företagshälsovården intenormalt iär med rekryterings-
enligt uppgifter vid intervjuerna. Man intekännerprocessen,

alltid till praktikanter placeras hos Samhall. I flera fallatt

uttrycks uppfattningen företagshälsovården bör göraatt en
anställningsundersökning redan under praktiktiden vilket kan
leda till undviker felrekryteringar medicinskaatt man av
skäl. inteI dag företagshälsovården mycket denvet om per-

anställts förutom vad framgår handlingardeson som som av
följer med vederbörande från Af/Ami. Från företags-som

hälsovårdens sida uttrycker i fall kritik Ami förett motman
alldeles defensiv iför rekryteringsprocessen.äratt man

Vid intervjuerde Amimed Af/ utredningen respektivesom
Demoskop utfört framträder två bildermotsatta sam-av
arbetet mellan det lokala Samhallföretaget och Af/Ami. Af
i intervjuadeflera smäkommuner betonar hur bra och
friktionsfritt samarbetet fungerar medan Af/Ami i större
kommuner betydligt kritiska Samhall.är I fleramotmer av
småkommunerna Af vilkade behov före-poängterar att vet

har och företaget uttrycker uppskattning Afövertaget att
kommer med väl avvägda förslag anvisningar.eller Vid de

djupintervjuer på utredningens uppdrag har genomförtssom
med företrädare för arbetsförmedling, försäkringskassa och
arbetsmarknadsinstitut intervjupersonernatycker att samar-
betet med Samhallföretagen i flera avseenden fungerar
dåligt. De upplever Samhall brister i uppgiften reha-att att
bilitera anvisade kommunikationen med Sam-attpersoner,

intehall fungerar på bra och Samhall inte i till-sättett att
räcklig utsträckning kan arbetshandi-medta emot personer
kapp. Djupintervjuerna redovisas i bilaga i1 betänkandets

bilagedel.
utredningens intervjuerI med företagshälsovården hävdar



Målgrupper76 och rekrytering SOU 1997:64

inklusive i mindre deti fall kommunerflera attman --
olika eftersom Samhall-finns konflikter mellan de parterna

på de arbetstagareföretaget ställer alltför hårda krav som
på detockså någotDettaskall rekryteras. är tas uppsom

länsarbetsnämnder.vid intervjuer hosregionala planet

rekryteringinternationella aspekter påNågra3.6.4

arbetetill skyddat

definieradinte påarbeteMålgruppen för skyddat är ett mer
studien Shel-i omfattadespreciserat de ländersätt som av

Community. Mångain the Europeantered Employment av
till dei överlämnasbeslutsprocessenställningstagandena

tillrekryteringsprocessen ochimyndigheter medverkarsom
anledningfinns emellertidarbetsplatsen. Detden skyddade

administrativa regel-i juridiskade ellervaghetenatt anta att
rekryteringendefinierar målgruppen gör attsystem som

myndighetspersonernasinblandadepå dekommer baserasatt
tolkningarinofficiellapersonliga och högstoch rekryterarnas

idras denslutsatsurvalskriterierna, denär ovan-somav
studien.nämnda

rekryteringen antingen påombesörjerDe sompersoner
ellerarbetsförmedling motsvarandeellermyndighetssidan

existerandesida tolkar deverksamhetensfrån skyddadeden

uttolkningar detillämpar sedan dessa närochregelsystemen
verksamhet.i skyddadställning tilltar person passarom en

olika Iemellertid länder.varierar mellanUttolkningarna
oberoende denbedömningen i hög gradvissa fall sker av

imyndighetanvisande fattarochverkstadenskyddade stor

skyddadei medan denDanmarkutsträckning beslutet t.ex.
rekry-inflytandei andra fall har öververksamheten större

teringen i Italien.t.ex.
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förslagöverväganden ochUtredningens3.7

Målgrupper3.7.1

utredningensenligtSamhalls verksamhet börförMålgruppen
skalli dag. Denuppfattning densamma varasomvara

intearbetshandikapptill arbetssökande medbegränsad som
reguljära arbetsmarknaden. Verksam-på denkan få arbete

erbjuda för dearbeteskall alltsåinom Samhallheten
inte kan fådearbetsförmåga så nedsattär attpersoner vars

arbete.annat
delbetänkandetiframgårUtredningen har, ovan,som

lönebidrag till invandrarefråganbehandlatSOU 1997:5 om
i delbetänkandetUtredningenspråksvårigheter.med attanser

lönebidrag börarbetsmarknadspolitiska åtgärdenden vara
lederfunktionsnedsättningarmedförbehållen sompersoner

Utredningens densammaslutsats närarbetshandikapp. ärtill
fram-Sominom Samhall.skyddat arbetegäller åtgärdendet

systematiskakraftfulla ochutredningenförordargår nedan
krav påkombination med ökadeirehabiliteringsinsatser

målgrup-Omreguljära arbetsmarknaden.till denövergångar
till målgruppervidgades andraverksamhetför Samhallspen

uppfatt-utredningensenligtdetarbetshandikappade skulleän
rehabili-effektiviseringdenrisker förning medföra att av

inte kommaskulleutredningen föreslår,teringsarbetet som
till stånd.

Är med löne-sysselsatta000801996 personervar ca
offentligt arbete.skyddatmedSamhall ellerbidrag, inom
ArbetsmarknadsinstitutenArbetsförmedlingen ellerVid

000 arbets-1996 kö på 55i decemberAf/Ami fanns en ca
innebärarbetshandikapp. Dettamedkodatssökande attsom

väglednings-särskildabehovAf/Ami bedömdes hade avav
få arbeteinte ansågs kunnarehabiliteringsinsatser ellereller

förbehållnaarbetsmarknadspolitiska åtgärder ärdeutan som
55 000arbetshandikapp. Bland dessamedsökande personer

arbetshandikapp debegränsadesådel hatorde attstoren
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skulle kunna få arbete exempelvismed lönebidrag ellerett

rekryteringsstöd och i vissa fall helt bidrag. En delutan av
de 55 000 dock potentiell målgrupputgör för Samhallsen

Ävenverksamhet. det sig förhållandevisrör litenom om en
andel den totala det emellertidär uppenbart attav gruppen

finnsdet behov skyddatstörre arbete vad kanänett av som
tillgodoses inom för Samhalls nuvarande verksamhet.ramen
Till detta kommer många s.k. latent arbetssökande med

arbetshandikapp inte siganmält arbetssökandesom som
eftersom intede det huvud idé.någonöver äratt tagetanser
Storleken på denna kartläggs för närvarandegrupp av
Statistiska centralbyrån SCB tilläggsfrågor tillgenom
Arbetskraftsundersökningarna AKU. Behovet skyddatav
arbete måste alltså bedömas betydligt vadstörre änsom som
i dag tillgodoses inomkan för Samhalls verksamhet.ramen

Att behovet skyddat betydligtarbete detär större änav
antal tillplatser står förfogande inom Samhall innebärsom
inte nödvändigtvis det skyddade arbetet bör byggas Påatt ut.

övergripande samhälleligt plan finns riskdet förett mer en
arbetshandikappadeför reguljäraden arbets-att utrymmet

marknaden minskar det skyddade arbetet skullemer
byggas En alltför omfattning skyddat arbete kanut. stor av
motverka integrerasträvanden med arbets-att personer
handikapp reguljärapå den arbetsmarknaden. Riklig före-

komst skyddat arbete skulle tjänakunnaav som en
förevändning inte vidta andra åtgärder för behålla elleratt att
rekrytera arbetshandikappade på den arbets-öppnapersoner
marknaden. Följden bliskulle kunna ökad segregering, något

det enligt utredningens uppfattning finns anledningallsom
motverka. Mot denna bakgrund utredningenatt attanser en

rimlig storlek på Samhall ligger i intervallet mellan dagens
drygt 27 000 arbetshandikappade anställda och 30 000.ca
Som framgår kapitel 5 utredningen löne-attav anser
bidragsmedel bör finnas tillgängligaochavsättas för över-

gångar. visasDär också det samhällsekonomiskt lön-äratt

tillskjuter ytterligare tillmedel lönebidrag.samt statenom
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utgår beredaförsamhälleligaDe utrym-attresurser som
arbetshandikapp börmedarbetsmarknadenpå personerme

varitmöjligt. har ocksåeffektivt Dettaanvändas så som
1997:5delbetänkande SOUutredningensförutgångspunkten

perspektivet Sam-iockså detAktivt lönebidrag. Det är som
måste bedömas.och storlekverksamhethalls

skyddatförtillgängligaUtredningen att resurseranser
betydligt flersådantpåanvändas sättskallarbete attett

tidsperiod, kunnaskalllängrei dag, överän sett enpersoner
inomarbetearbetsmarknadenpåerbjudas utrymme genom

alltså ökaGenomströmningen Samhall börSamhall. genom
möjligheternainnebärijämfört med dag. Detbetydligt att

arbetei till skyddati står ködagför de attsompersoner
Samtidigt skallökararbete avsevärt.också få sådantett en

utsträckningirehabilitering erbjudas störresystematisk som
på dentill arbetetill övergångledai skall kunnadagän

Övergången reguljäratill denarbetsmarknaden.reguljära
medi dag skepåskall sättarbetsmarknaden somsamma

arbetsmarknadspolitiska åtgärder,hjälpeller utan exem-av
tillkapitel 4iåterkommerUtredningenlönebidrag.pelvis

rehabiliterings-iuppfyllasmåsteförutsättningarvilka som
dettainom Samhall förövergångsarbetetoch attprocessen

förverkligas.skall kunna
Även Övergångarnauppfattningenutredningen har attom

väsentligtökabör kunnaarbetsmarknadenreguljäratill den
inte fårövergångskravetökadedetframhållasbör det att

minskar.i Samhallhandikappadeandeleninnebära gravtatt
väsentliginnebär detdessamångaFör enpersonerav

inomarbeteklarahuvudrehabilitering över etttagetatt
rehabili-systematiseradeintensifierade ochSamhall. Det

givetvis innefattaskallutredningen föreslårteringsarbete som
övergångsannolikheten förockså dessa ävengrupper om

Även inom förobefintlig.liten ellerbedöms enramensom
haenskilda arbetstagarnaskall deanställning inom Samhall

i arbetet.utveckling lärandetill ochmöjlighet
utarbetatssamverkansdokumentAv det gemensamt avsom



80 Målgrupper och rekrytering SOU 1997:64

Arbetsmarknadsverket och Samhall och behandlassom ovan
framgår arbete inom Samhall kan komma i frågaatt om
Af/Ami bedömer det för tillfället saknas andra möjlig-att
heter på arbetsmarknaden. Anställning i Samhall kan också

iske tidigare skede det bedöms betydelsefulltett för denom
enskilde förberedelse för arbete. Endastett annatsom en
Af/Ami kan aktualisera sökande med arbetshandikapp för

anställning inom Samhall.

Det måste i sammanhanget betonas det meningslöstäratt
försöka slå fast några bestämdaatt gränser, exempelvis mätt

minsta eller arbetsförmåga/produktivitetsför-störstasom
måga, för vilka skall erbjudas skyddat arbete. Densom
genomgång internationella erfarenheter redovisasav som

visar sådana omöjligagränser tillämpaär iattovan att
praktiken och de lämnar för måttatt utrymme ett stort av
godtycklighet i beslutsprocessen. Den bedömning gjor-som
des redan inför bildandet Samhällsföretag, Samhalls före-av
gångare, står fast, nämligen intedet meningsfulltäratt att
försöka fastslå någon för den lägstagräns arbetsförmåga som

skulle behöva ha för få skyddat arbete.attman
I stället det den enskildesär situationtotala och behov

skall istå vid beslutet skyddat arbete dencentrum ärsom om
bästa åtgärden. Vid bedömningen skall hänsyn tilltaman
dels vilka hinder och möjligheter förknippadeär medsom
individens arbetshandikapp, dels arbetets svårighetsgrad. I

sammanhanget måste vidare individens behov jobba iattav
arbetslag beaktas. Utredningen återkommerett isenare

kapitlet med synpunkter på själva rekryteringsprocessen.

3.7.2 Prioriterade grupper

statsmakterna kräver sedan antal år tillbaka minst 40ett att
de årligen inyanställs Samhall skallprocent av personer som

komma från prioriterade psykiskt sjuka,tre grupper -
utvecklingsstörda och med funktions-änpersoner mer en
nedsättning

.
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Dessa prioriterade bör enligttre utredningensgrupper
uppfattning lyftas fram i fortsättningen.även Också kravet
på de skall minstutgöra 40att de nyanställda börprocent av
behållas oförändrat. Det ocksåär förslag har bredett som en
förankring i de lokala Samhallföretagen, inom Samhalls före-
tagshälsovård och vid Af/Ami.

Utredningen föreslår, vilket utvecklas närmare på andra
håll i kapitlen 3 och ökade krav på övergångar från Sam-
hall till den reguljära arbetsmarknaden. En ökad fokusering
på övergångar innebär dock risk redan vidatten man
rekryteringen hänsyn till övergångsmöjligheterna.tar Detta
skulle kunna gå deöver svårast arbetshandikappadeut och
minska deras möjligheter få anställning inom Samhall.att
Genom prioriterade ochatt hur andelange storgrupper
dessa minst skall utgöra rekryteringarna bör emel-av man
lertid enligt utredningens uppfattning få garanti för deen
skärpta övergångskraven inte reducerar möjligheterna för

arbetshandikappade få inomarbetegravt Samhall. Utred-att
ningen förutsätter Arbetsmarknadsverket och Samhallatt

tillämpar definitionerde eller avgränsningar priori-noga av
terade redovisats tidigare i kapitlet vidochgrupper som
behov preciserar ytterligare.grupperna

Det ibör sammanhanget påpekas övergångar till denatt
reguljära arbetsmarknaden från prioriterade rela-ärgrupper
tivt vanliga. Av de 776 brutto år 1996 läm-personer som
nade Samhall för arbete på den reguljära arbetsmark-ett
naden kom 224 eller 30 från prioriterade Iprocent grupper.
sammanhanget kan också Samhallnämnas arbetar medatt
övergångar med Stödperson, form stöd visatoftaen av som
sig lämpligt använda för med psykiskt ellerattvara personer
intellektuellt betingade funktionshinder. Genom Ökadatt ta
hänsyn till behovet lämpligt arbete för de prioriteradeav

i det omstruktureringsarbete pågår inomgrupperna som
Samhall och effektivare rehabiliteringsarbete kangenom
Övergångarna från prioriterade sannolikt ökas.grupper



1997:64SOUrekryteringMålgrupper och82

arbetets kravförmågaIndividens3.7.3 -

utredningenföreslårkapitel 4 attframgårSom närmare av
Samhall skallinomövergângsarbetetrehabiliterings- och

Rehabi-iintensitet dag.kraft och änbedrivas med större
ochsystematisktpå sättutformasskallliteringsprocessen ett

följasfortlöpande upp.
Af/Ami ledutförshandikappkodning ettDen somavsom

Arbetsmarknads-inomadministrativa beslutsprocesseni den
inte under-kapitel,ibeskrivits dettaharochverket gersom

svårighetsgradarbetshandikappetsbedömningförlag aven
ringasåledesDen hararbetsförmåga.individenseller av

rehabiliteringsarbetei det startaringen relevanseller som
till stånd.Samhallanställningen kommernär

bedrivas påskall kunnarehabiliteringsarbetet ettFör att
enligtrekryteringen krävsstund efterförstaeffektivt frånsätt

indi-bedömningsystematiskuppfattningutredningens aven
alltid före-bedömning skallsådanEnarbetsförmåga.videns

Samhall.tillrekryteringen
arbetstagarearbetshandikappadförbefattningNär enen

såarbetskravenmåsteSamhallinomtillsättasskall vara
bedömningsystematiskdokumenteradeochklarlagda att en

aktuelladetutföramöjlighetersökandes attkan göras av
arbetsanpass-individuellefterfallförekommandeiarbetet

arbetsför-individensmellanskallmatchning görasning. En
funktionsbedömning ochUtredning,krav.arbetetsmåga och

verksamhet.Amizsinaturliga inslagarbetsprövning är
Samhalltillarbetshandikappade äranvisarAf/AmiEftersom

bedömning.sådanföregåsanvisningennaturligtdet att enav
aktuelladearbetsförmåga ochindividensjämförelsenOm av

oförenliga ävendessavisar ärkravarbetsuppgifternas att
tillkommaanställning intearbetsanpassning börmed en

stånd.
tonvikt påökadmedrehabiliteringsarbetesystematisktEtt

ochregelbundetbehovetövergångar attaccentuerar av
arbetsfönnåga ochbedömningenföljasystematiskt avupp
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arbetskrav. Vartefter rehabiliteringsprocessen fortskrider bör
arbetskraven stegvis kunna höjas. Den regelbundna och
systematiska uppföljningen tillär också närnytta en person
fâr ökade svårigheter i arbetet. Då måste detta uppmärksam-

och arbetskraven kunna sänkas för sedan åter höjasmas att
allt gårnär åt håll igen.rätt Detta sker såvitt utredningen har

kunnat finna inte på systematiskt i dag.sättett
När rehabiliteringsprocessen inleds inom Samhall i och

med anställningen skall det alltså finnas god systematiserad
information den enskilda individens arbetsförmåga ochom

vilka arbetsuppgifter och vilket arbetsområdeom som
bedöms lämpliga för För rehabiliterings-vara attpersonen.

därefter skall kunna fortsätta avbrott börprocessen utan
regelbunden uppföljning ske Samhall och företagshälso-av
vården. Ett i sammanhanget intressant utvecklingsarbete
pågår inom Samhall Dala och har beskrivits tidigare i
kapitlet.

Det kartläggningsarbete utredningen behandlarsom ovan
skall användas både för kort- och långsiktiga insatser. Om
kartläggningarna skulle visa de arbetskrav ställsatt som
inom Samhall i alltför liten utsträckning arbets-motsvarar
förmågan hos de anställda eller arbetslösa sökande för vilka

Samhallanställning det bästa alternativet, detären vore
rimligt denna kunskap ligger till grund för förändringaratt

Samhalls verksamhet. Ett exempel illustrerakan detta.av
Om, utredningens intervjuer indikerar, andelensom nyan-
ställda vid Samhall med svåra belastningsskador ökar sam-
tidigt många jobb inom Samhall ställer krav påsom tunga
lyft och/eller innebär enahanda arbetsställningar, det rim-är
ligt Samhall eftersträvar inriktaatt verksamheten påatt
områden där sådana arbetskrav mindre framträdande.är Pâ
lång sikt kan alltså resultatet Kartläggningar individersav av
arbetsförmåga respektive arbetskrav enskilda arbets-av
platser förbättra valet verksamhetsområdensammantaget av
och utformningen lämpliga arbetsplatser och därmed ledaav
till förutsättningarna för rehabiliteringatt generellt ökar.sett
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verksam-planering SamhallslångsiktiggällerNär det av
viktigt Arbets-detutredningen ärvill poängterahet attatt
arbetshandikappa-könårligen inventerarmarknadsverket av

Inven-resultatet.till Samhallsökande ochde rapporterar om
utformningenlångsiktigaför dentill grundliggateringen bör

insatser.Samhallsav
direktavsnitt hängerifram dettaläggsförslagDe som

ambitionsnivåhöjdförslagutredningensmed omsamman
övergångsarbeterehabiliterings- ochsystematisktbeträffande

påkravställerkapitel Förslageni 4. attframläggssom
uppföljningregelbundenförsärskilda avsätts avresurser

Samhallanställningen.underarbetskravarbetsförmåga och

ordentlig kartlägg-dessförinnanskallframgårSom enovan
föreliggakravarbetetsförmåga ochindividensning såvälav

ochResursbehovSamhallinomanställningen startar.när

kapiteli 5.behandlasfinansiering
Samhallbolagetavslutad ochrekryteringsprocessen ärNär

dåsökande,anställa denbeslutformellthar fattat attett om
anställdesför denövertagitocksåSamhallhar ansvaret

framgårutveckling. Dettayrkesmässigapersonliga och av
undertecknadesfebruari 1997isamverkansdokumentdet som

enligt utred-dockSamhall. Det ärAMS ochcheferna förav
samarbetetframhållaviktigtuppfattningningens attatt

börAf/Ami andraå densidan ochSamhall åmellan ena
anställningsbeslutetformelladetefterfortsätta även att

arbetsmark-i Samhallarbete ärSkyddatundertecknas. en
i sårehabilitering ochtillsyftarnadspolitisk åtgärd storsom

arbets-reguljäratill denmöjligt återgångutsträckning som
Samhallinomanvisats arbetemarknaden. De personer som

någotförfogande,arbetsmarknadenstillprincipstår i som
till förslagenanslutningitill nedanutredningen återkommer

övergångar.tonvikt påökadom
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3.7.4 Rekrytering

I samverkansdokumentet mellan AMV och Samhall tar man
kringfrågor isamverkan rekryteringsprocessen. Inne-upp

hållet i dokumentet har redovisats översiktligt tidigare i
kapitlet. Enligt utredningens uppfattning detär störstaav
vikt riktlinjerde där kommer i praktiskatt presenterassom
tillämpning, något utredningen också återkommer till isom
kapitel 4.

Rekryteringsprocessen måste bedrivas på effektivt sätt.ett
Det faktum Arbetsmarknadsverket respektive Samhall haratt
olika iroller rekryteringsprocessen intefår tillleda det äratt

skott mellanvattentäta de båda organisationerna. Båda orga-
nisationerna måste samverka rekryteringennära skallom

innebärakunna på framgångsrik rehabiliterings-starten en
process.

Ett första krav kontraktär mellan detupprättasatt

regionala Samhallbolaget och länsarbetsnämnden Lan. I
kontraktet skall formerna för samverkan regionalpå och
lokal nivå regleras, däribland rekryteringen.

Af/Ami skall innan arbetshandikappad rekry-en person
till Samhall ha det för tillfälletprövat saknas andrateras om

möjligheter på arbetsmarknaden. Anställning i Samhall kan
också ske i tidigare skede det bedöms betydelsefulltett om
för den enskilde förberedelse för arbete.ett annatsom en
Detta slås iockså fast det ovannämnda samverkansdoku-

mellan AMV och Samhall. Utredningen vill,mentet mot
bakgrund uppgifter har framkommit i utrednings-av som
arbetet, betona det åligger Af/Ami i rekryte-ansvar som
ringsprocessen. Innan någon sökande erbjuds skyddat arbete
skall alternativa åtgärder ha uteslutits. Prövningen alter-av
nativ väsentlig såvälär med hänsyn till den sökande som av
samhällsekonomiska skäl.

De rekryteras till Samhall har praktiskt tagetpersoner som
alltid varit arbetssökande hos Af/Ami tidunder lång dess-
förinnan. Enligt rutinerde tillämpasskall inom Af/Amisom
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långtidsinskrivenvarjeförhandlingsplanskall upprättasen
inomarbete Samhallmed skyddat ärI och att enperson.

iled denarbetsmarknadspolitisk åtgärd och utgör ett

viktigt åtgär-rehabiliteringen detarbetslivsinriktade är att se
kedja inte Detta ökari får brytas.länkden somensom en

Samhallanställ-individens möjligheterenskildaden att se
Blandsammanhängandeningen iledett process.ensom

uppfattning vik-enligt utredningensdetskäletdet årannat av
terminologi helatigt behållaatt processen.genomsamma

exempelvisbegrepp,använderGenom alla aktöreratt samma
rehabilitering ocksårespektive underlättashandlingsplan

försäkrings-Samhall, AMV ochkommunikationen mellan
kassan.

Samhallanställningför beslutetUtgångspunkten om en
enskildeuppfattning denutredningensmåste enligt vara

lokalaförutsättningar, inte detochbehovsökandens
enskildes förut-alltså denDetSamhallföretagets behov. är

utvecklings- ochbehovförväntningarsättningar, samt av
rekrytering.vidi fokusskall ståstödinsater ensom

arbets-såuttrycka dettillspetsat kanNågot attman
rekry-låg hos demförmågan/produktiviteten skall somvara

inteOmrekryteras.det felärteras, person somannars
ochtillräckligt lågarbetsförmågan/produktiviteten är ett

Sam-särskilda stödresurserföreligger debehov som enav
alternativ,innebära, framstår andrahallanställning skall

Samtidigt måstelämpade.lönebidrag, bättreexempelvis som
på deninom Samhall skall byggaarbetetdock beaktas att av

tjänster ochochefterfrågadekommersiella marknaden varor
mindre terapibetonadeellerinte handlasåledes merom

sysslor.
rekryteringen den arbets-vid måsteUtgångspunkten vara

irehabiliteringocharbetehandikappades behov samtav
i aktuellatillgodoses denutsträckningvilket detta kan

avståndUtredningen vill med bestämdhetanställningen. ta
innebärrekryteringenvidförfarandefrån sådant attett som

preciserade krav påförfår gehörSamhallföretagetdet lokala



SOU 1997:64 Målgrupper och rekrytering 87

arbetsförmåga och andra egenskaper hos den person som
skall rekryteras. Som framgår hävdas i flera utred-ovan av
ningens intervjuer det finns konfliker mellan AmiAf/ ochatt
det lokala Samhallföretaget eftersom företaget ställer alltför
hårda krav på egenskaper hos de arbetstagare skallsom
rekryteras. I sammanhanget vill dock utredningen poängtera

viktigtdet några kategoriarbetsplatserär inte tillskapasatt att
eftersom detta kan medföra fördomsfull inställning frånen
omgivningen och försvåra rekryteringen av personer som
inte har det dominerade arbetshandikappet.

För möjligtdet skall nå bra resultatatt att ettvara av
rehabiliteringen inom Samhall viktigtdet denär sökandeatt

införstådd rekryteringär med till skyddat arbete detäratt
bästa alternativet. Den sökande måste med och fattavara
beslutet anställningen och måste få bra bildom en av
Af/Ami innebär innanvad arbetet Samhallanställningenom
påbörjas. iSå dag långt ifrån alltid falletär döma deatt av

utredningensenkätsvar på uppdrag har inhämtats frånsom
drygt l 100 Samhallanställda och redovisas Mersom ovan.

femte Nej på fråganän "Var du självvar person svarar
med och bestämde du skulle börja arbeta på Samhallatt
Så mycket 45 intetycker Af/Ami braprocent attsom gav en
bild arbetet. Svaren från de Samhallanställda på dessaav
frågor visar dialogen informationenoch inför eventuellatt en
anställning förbättras väsentligt.behöver

Också i direkt efter rekryteringen, kan enkät-nästa steg,
enligt utredningens uppfattning ligga till förgrundsvaren

Ävenförbättringar informationen. fjärdedelartreav om
fick tillräckligtde hjälp lära sinkännaatt attanser nya

arbetsplats samtidigtdet fjärdedel inteär nästan en som
tycker fick tillräckligde hjälp med detta. Utredningenatt
återkommer i kapitel 4 med vissa slutsatser utifrån enkät-

det rehabiliteringgäller ochnär övergångar.svaren



r

% ;
.j å

fiv

u

m
3$

zmçåäk

5:312
g:

:,

aaââfüzâcygágåçfL



SOU 1997:64 89

4 Rehabilitering personalutveckling-

Utredningens förslag i sammanfattning.-

| Ett systematiskt rehabiliteringsarbete skall fortgå under
hela anställningstiden vid Samhall. Detta förutsätt-är en
ning för Övergångarna från Samhall tillatt den reguljära
arbetsmarknaden skall kunna öka.
Ett metodiskt rehabiliteringsarbete kräver dokumentation
i form utvecklingsplaner/handlingsplaner.av
Den berörda arbetstagaren skall väl informeradvara om
och delaktig i rehabiliteringsprocessen.
Ett effektivare rehabiliterings- och övergångsarbete
kräver samverkan mellan AMV och Samhallatt för-
djupas. Kontrakt skall mellanupprättas regionalt Sam-
hallbolag och länsarbetsnänmd. Kontrakten skall utfor-

så de får tyngd i det regionalaatt och lokalastormas
arbetet.

Personalutbildningen inom Samhall bör fä väsentligt
omfattning.större

Lågutbildade arbetshandikappade arbetstagare inom Sam-
hall bör stimuleras delta i utbildning i det reguljäraatt
utbildningsväsendet. Inkomstbortfallet bör då kompen-

Samhall bör rekrytera vikarie för deltagaren.seras.
Andelen arbetsledare eller motsvarande stödfunktioner
måste öka.
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till denfrån SamhallövergångarpåkravStatsmakternas
minstfrån dagenshöjasarbetsmarknaden börreguljära

Skärpningenår.sikt 10till3 procentprocent perca
iochomedelbartdock intebör göras ett steg utan

tilldärvidbörsikt. Hänsynnågra årssuccessivt på tas
lönebidrag.påtillgångenocharbetsmarknadsläget

avknoppningarMedstimuleras.Avknoppningar bör
verksamhetSamhalls överdel etttasatt avavavses en

samtidigtSamhallanställdaellerföretag somannat av
före-förvärvandetill detgårarbetshandikappade över

anställning där.fär fastochtaget
underrepresenteradei dagkvinnoroch ärInvandrare

arbetsmarknaden.reguljäratill denÖvergångarnabland
börsärskilda insatser över-metodutveckling ochGenom

stimuleras.i dessagångar grupper
medregionala rådSamhallsförtroendevalda ochFackligt

olikaochhandikapporganisationernabl.a.förföreträdare
ochrehabiliterings-iinvolverasmåstemyndigheter mer

övergångsarbetet.

Definitioner4.1

i SamhallscentraltfårRehabiliteringsuppdraget varaanses
rehabilitering och arbetsanpass-verksamhet. Begrepp som

aktörermångasammanhangolikai mångaanvändsning av
SamhallsbakgrundMotinnebörd.olikamedoftaoch av

detverksamhet ärrehabiliterandesamhälletsispeciella roll
användsdefinitionerochbegreppdeviktigt klargöra somatt

verksamhet.i denna
åtgärderallaförsamlingsbegreppRehabilitering är ett av

arbetslivsinriktad och yrkes-social,psykologisk,medicinsk,
funk-medsjuka ochhjälpaskallinriktad art personersom

funktionsförmåga ochmöjligauppnå bästationshinder att
rehabilite-förliv. Ansvaretnormaltförförutsättningar ett
Insatsernamånga aktörer.påfördeladringsprocessen är
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inom de olika delområdena flyter ofta in i varandra till en
integrerad helhet och alla delar måste fungera och samspela
med varandra för lyckat resultat. De olikaett myndigheterna
eller samhällsaktörerna har infallsvinklar på sinochegna

begreppsapparat rehabilitering. Rehabiliteringenegen om
kommer därmed vila på dels de olikaatt aktörernas upp-
fattningar och föreställningar begreppets innebörd, delsom
aktörernas uppfattningar målen.om

Den yrkesinriktade rehabiliteringen bedrivs Arbets-av
marknadsverket och vänder sig till människor som av
medicinska, sociala eller liknande skäl har svårt få ochatt
behålla arbete. AMV har intäktsñnansieradävenett verk-en
samhet Arbetslivstjänster. Målet för AMV:s anslags-genom
finansierade yrkesinriktade rehabiliteringsverksamhet är att
arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättningar skall
finna, få och behålla arbete i första hand påett den reguljära
arbetsmarknaden. Den anslagsfinansierade servicen för

med funktionshinder leder till arbetshandikapppersoner som
kan bestå såväl yrkesinriktad rehabilitering platsför-av som
medling och yrkesvägledning vid arbetsförmedling eller
arbetsmarknadsinstitut Ami beroende på servicebehovet i
det enskilda fallet. Rehabiliteringsverksamheten är samman-
hållen inom arbetsmarknadsinstituten nära samspelarsom
med arbetsförmedling och med övriga berörda myndigheter.

Arbetslivsinriktad rehabilitering begreppär ett som
används försäkringskassorna och omfattar det stödav som
och de åtgärder behöver för återfå ellersom atten person
behålla sin arbetsförmåga efter det läkning och medicinskatt
behandling har avslutats. I Riksförsäkringsverkets allmänna
råd till försäkringskassorna l991:12 sägs arbetslivs-att
inriktad rehabilitering vidareär begrepp yrkesinriktadett än
rehabilitering. Försäkringskassan har möjlighet betalaatt ut
rehabiliteringsersättning försäkradnär deltar i arbetslivs-en
inriktad rehabilitering. Försäkringskassan har också möjlig-
het med särskilda medel finansieraatt de arbetslivsinriktade
rehabiliteringsåtgärder bedöms direkt erforderliga försom att
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åtgärdersådanaExempel påiförsäkrad arbete.återföra en
arbetsfönnåga,utredningi formtjänsterköpär avavav

köperarbetsprövning. Kassorna t.ex.ocharbetsträning
Samhall.hostråningsplatser

arbetsmiljö-ibeskrivetfinnsarbetsanpassningBegreppet
kungörelseArbetarskyddsstyrelsensochAMLlagen om

arbets-I1994: 1.AFSrehabiliteringocharbetsanpassning
skall"Arbetsförhällandena§kap 1 sägsmiljölagen 2 att

ochi jjzsisktförutsättningarolikamänniskorstillanpassas
"Arbets-1994:1AFS sägs§12avseende I attpsykiskt

arbets-arbetstagarnasenskildadeskallgivaren anpassa
förförutsättningarfrån derasutgångspunktmedsituation
denbeaktassärskiltskallDärvidarbetsuppgifterna. om

funktionsnedsättning ellernågonhararbetstagarenenskilde
arbetsförmägan. "begränsning avannan

tillämpningrådallmännaArbetarskyddsstyrelsens avI om
irehabilitering sägsarbetsanpassning ochföreskrifterna om

indivi-med denmålsättningen§till 12kommentar atten
iåtgärdersådanavidtaarbetsanpassningen ärduella att

åter-i ellerkvaranställde kanarbetsmiljön, denatt vara
Åtgärder vidtas ärkanvanliga arbete.sitttillkomma som

arbetsred-särskildaochhjälpmedeltekniskaanskaffande av
Föränd-arbetsmiljön.fysiskai denförändringarellerskap

arbetsorganisation, arbets-ibehövaockså görasringar kan
arbetsmetoderarbetstider, samtarbetsuppgifter,fördelning

kanåtgärderAndraförhållandena.socialaochpsykologiska
ellerarbetsträninginformationsinsatser,särskildavara

stödin-personellaellerbefattningarbetsprövning. Byte av
bli aktuellt.ocksåkansatser
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4.2 Samhalls rehabiliteringsuppdrag
Det övergripande målet för Samhall AB uppgiftenär att
anordna, leda och samordna verksamhet inom koncernen för

meningsfulltatt och utvecklande arbetege arbetshandi-
kappade där behoven finns.

Till detta övergripande mål knyts resultatkrav avseende
fyra områden:

Samhall AB skall erbjuda0 viss bestämd minsta syssel-en
sättningsvolym för arbetshandikappade anställda.
Minst 40 de0 nyanställdaprocent skall rekryteras frånav
de s.k. prioriterade dvs. utvecklingsstörda,grupperna,
psykiskt sjuka och flerhandikappade.
Andelen övergångar till arbete0 på den reguljära arbets-
marknaden skall uppgå till minst 3 brutto deprocent av
arbetshandikappade anställda på årsbasis.
Behovet statligt stöd skall minska.0 av

Skyddat arbete har dubbla arbetsmarknadspolitiska syften
enligt de utredningar och den proposition låg till grundsom
för tillskapandet Samhalls föregångare Samhällsföretagav
prop. 1977/78:30. Dels skall verksamheten förverkliga

tillrätten arbete, dels skall den så långt möjligt innebära
möjligheter till långsiktig rehabilitering syftar tillen attsom
de anställda åtminstone siktpå skall kunna arbete på denta
öppna arbetsmarknaden. Föredragande statsråd anförde i
propositionen skyddat arbete främstatt skall ses som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i syfte värna arbets-att om
handikappades tillrätt avlönat arbete även den rehabili-men
terande delen verksamheten betonades: "Självfallet delarav
jag också uppfattningen skyddat arbete måsteatt utformas
och bedrivas så det åtminstone på långatt sikt förstärker de
anställdas möjligheter kunna tillatt överta steget annat
arbete. "

Uppgiften bereda föratt arbetshandikappadeutrymme på
arbetsmarknaden sågs alltså huvudmål för Samhälls-som en
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skulleocksåverksamhetenbildandetvid ävenföretag om
rehabilitering.innebära

skedde1992Samhall årbolagiseringenmedsambandI av
fastdåstatsråd slogFöredragande attförskjutning.vissen

"Även svårtdet årlika attmålen bör vägabåda tungt: om
tillÖvergångarnaökadels annatmålenbådadeförena att

ändåbörhandikapp,medandelendels ökaarbete, grava
Ingetderaverksamhet.Samhallsförgällamålenbåda av
1991/92:91" Prop.andra.detänmålen bör väga tyngre

kanresultatkravenochmåletövergripandedetAv man
harför demanvändasskallSamhalldelsutläsabl.a. somatt

verk-delsarbetsmarknaden,sig på atthävdasvårast att
naturlig frågaEneffekt.rehabiliterandehaskallsamheten en

rehabilitering ochmedarbetarSamhallinomblir då hur man
används.rehabiliteringsåtgärder/metodervilka som

verk-SamhallsibetydelsecentralRehabilitering har en
individ efteråterföra"betyderRehabiliteringsamhet. att en

rehabiliteringkan sägaManskada. attellersjukdom enen
igen.kommerdärär personenprocessen

arbetslivetivarit verksammatidigareFör sompersoner
långvarigfunktionshinder ellerföljdtilloch ett enavsom

anställningenSamhall, äranställning hossjukskrivning får en
rehabilitering.arbetslivsinriktadei derasledett

ochfunktionshindermedföddamed somFör personer
habiliteringbegreppetförvärvsarbete, ärinte hafttidigare ett

dessabådafördetsammadockSyftet äradekvat.mera
utvecklingtillmöjlighetinnebärochkategorier genomen

Samhall.hosarbete
iarbetsuppgifternaenskildainte dedetSamhall ärInom

utvecklande,helhet ärarbetssituationensig somutan som
dethand ärförstaår 2005. ISamhalliSamhallskriver mot

Samhallan-förmåletäryrkeskompetensspecifikinte somen
indivi-arbetslivsmeritering. Deallmänställningen utan en

beskrivaskanrehabiliteringsmålenduella som:
självförtroende prövai form attförändringskompetens av0

nytt;
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motivation och nyfikenhet0 ständigt lära iatt nytt nuvaran-
de och kommande arbetssituationer;
social kompetens och0 acceptabelt beteende.

En intervjuundersökning har på uppdrag utredningenav
genomförts på några Samhallföretag. Undersökningen består

olika frågeställningar relaterade tillav rehabiliteringen deav
arbetshandikappade. Av undersökningen framgår bl.a. att
arbetsledarna inte rehabilitering och rehabiliteringsåtgär-ser
der isolerad del arbetet på Samhall.som Manen av attanser
rehabiliteringen integreradär del verksamheten. Att fåen av
tillgång till arbete och få med i arbetsgemenskap, fåvara en
arbetet till sina förutsättningaranpassat och utvecklasegna

arbetet är grundläggande i Samhallsgenom verksamhet.
Målet är så många möjligtatt på sikt skall kunna slussassom

på den reguljäraut arbetsmarknaden för många innebärmen
enbart klara arbete inomatt Samhallett hög graden av
rehabilitering.

Även det finns skillnad mellan Samhalls rehabili-om en
terande verksamhet och arbetslivsinriktad rehabili-annan
tering, måste den arbetsmarknadspolitiska åtgärden anställ-
ning i Samhall betraktas led i den arbetslivsinriktadeettsom
rehabiliteringen. Det är också åtgärd uttryckligen ären som
riktad till arbetshandikappade där Arbetsmarknadsverket och
Sarnhallkoncernen har det uppdraget främjagemensamma att
möjligheter till arbete för med funktionshinder.personer

4.3 Samhalls satsningar på rehabilitering

4.3.1 AMV och Samhall i rehabiliteringsarbetet

Rehabiliteringsarbetet inom Samhall kan börjasägas redan
i samband med rekryteringsprocessen. Utredningen har i
avsnitt 3.5 redovisat de riktlinjer för rekrytering och anställ-
ning arbetshandikappade arbetstagare inomav Samhall som
nyligen har slagits fast och också har bekräftatssom av
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samverkansdokument.särskiltAMSochSamhall ettgenom
rekryte-uppgiftervissaocksåredovisasavsnittet omI

inter-utredningensvidframkommitharringsprocessen som
företags-Af/Ami ochSamhallföretag,lokalamedvjuer

hälsovård.
ochavslutadärrekryteringsprocessen personenNär

personligadenförtagitSamhall över ansvaretharanställts
Detta äranställde.för denutvecklingenyrkesmässigaoch

visarplanet,lokalapå detuppfattningenockså den gängse
dettidpunkten ärFrån denutredningen.tillintervjusvar

och över-rehabiliterings-förSamhallalltså svararsom
månatligavid dede sam-Företagen attgångsarbetet. uppger

över-hardepåtalarmfl.Af/Amimedrådsmötena om
harutredningenfall däri någotInteanställda.gångsmogna

arbets-dentilllettdettahar attintervjuergenomfört
tillmöjlighethabedömsarbetstagarehandikappade som

anmältsarbetsmarknadenreguljära somdenpåarbete
Sam-arbetsgivarenVarkenAf/Ami.hosombytessökande
Sam-Enligttill detta.initiativtagitAf/Ami harhall eller
bolagvissairiktlinjerochkoncernriktlinjerinternahalls

ovannämndai detocksåfastslåsDettaske.dockskall detta
Samhall.ochAMVmellansamverkansdokumentet
sökandekategori,harjanuari 1997ldenFr.o.m. nyen

statistik-AMV:siinförtsSamhall,frånombytessökande
framtidenidetkommerhittillsfrånskillnadTillsystem.

ombytessökandestatistikredovisamöjligtblialltså att omatt
successivt.införsuppgifternaSamhallfrån

ärantaluppföljningarinterna somSamhalls personerI av
och0002mellanvarieratantaletövergång" hartillberedda

blivithadessadelEnåren.de uppges3 000 senaste av
nedan4.6avsnittAf. Ividombytessökandeamnälda som

utsträckningi vilkenbedömningarytterligareredovisas av
övergång".tillbereddellerär varaansesman
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4.3.2 Personalutveckling och personalutbildning

I den enkätundersökning på uppdrag utredningen harsom av
genomförts med drygt 100l arbetshandikappade arbetstagare
vid 29 arbetsställen inom Samhall ställdes flera frågor om
personalutveckling och personalutbildning. Frågorna inrikta-
des bl.a. på hur iutvecklas arbetet, utvecklingssamtal,man
utvecklingsplaner, personalutbildning möjligheternaoch till
stöd hjälp ioch arbetet. Svaren redovisas nedan.

Samhall betonar i Samhall år 2005 individuellademot att
utvecklingsprocesserna för anställda med arbetshandikapp
skall genomföras så utvecklingsmål Kvali-nås.att uppsatta
tetsstyrning nödvändig förär säkra rekrytering, personal-att
utveckling och övergångar beroendetnär affärsresultatav
ökar. Operativa delmål skall kunna följas Samhallupp.

vidare företagets uppdrag ställer särskilda krav påattmenar
arbetsledning, för bl.a. socialt stöd, kompetens-resurser
utveckling stödjandeoch specialistfunktioner före-t.ex.som
tagshälsovård.

Hur utvecklas arbetetzman

60 de arbetshandikappade anställda inom Samhallprocent av
tycker de utvecklas i sitt arbete där. Samtidigt 35att anser

intede i sittutvecklas arbete. Av demprocent att trorsom
sig klara arbete utanför Samhall det 54ärett procentav som
tycker de utvecklas i sitt arbete inom Samhall medan 43att

de inte det. Kvinnorsgör ochprocent att mänsanser svar
frågan likartade.mycketär

Sju tio %70 tycker de får lära sig isaker sittattav nya
arbete samtidigt %26 inte tycker de det. Köns-görattsom
skillnaderna små 73är kvinnorna Ja påprocent av svarar
frågan jämfört med 70 männen.procent av

4 upp-ps12
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Utvecklingssamtal

Drygt hälften eller 52 de under detprocent attuppger
året har haft utvecklingssamtal sinmed närmastesenaste

chef. 45 intede har haft det. Köns-procent attsvarar
skillnaderna små föreligger vissa skillnaderdäremotär men
i olika åldersgrupper. 59 tillde anställda 34procent av upp
år utvecklingssamtal.de har haft Därefter minskarattsvarar
andelen något i varje åldersgrupp. Bland anställda från 55 år

det ungefär hälften NejJa respektiveår som svarar
frågan haft utvecklingssamtal.de har Andelen svaratom som

de har haft utvecklingssamtal andelen något lägre blandäratt
deltidsarbetande bland heltidsarbetande.än

Det mindre sinandel de medär att prataten som uppger
chef framtiden utvecklings-de har haftän attom som svarar

frågan någon gångsamtal. På "Har du under det senaste
året din chefmed vad ska händanärmastepratat om som
med dig i framtiden " 40 Ja och 56procent procentsvarar
Nej.

iSamhall år indivi-deklarerar Samhall 2005 denmot att
duella utvecklingen årliga personligaskall utveck-styras av
lingsplaner nedan.se även

Personalutbildning kompetensutveckling-

På frågan året någon"Har du under det deltagit isenaste

utbildning någraeller andra aktiviteter för du skaatt

påutvecklas i ditt arbete Samhall" Nej53 procentsvarar
och i finns45 Ja enkäten. Det inga skillnaderprocent
mellan kvinnor. deltidsarbetandeoch Bland demän detär

andel de inte deltagit i utbildningharstörre attsom svarar
Nej57 frågan jämfört med 52procent procentsvarar-

bland heltidsarbetande.de
Hälften deltagit idem utbildning deattav som uppger

själva med och bestämde vilken utbildning eller vilkavar
aktiviteter de skulle delta Kvinnorna mindre inflytan-hade
de kvinnorna53 inteän med ochmännen. procent av var
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jämförtbestämde med 47 männen.procent av
fjärdedelarNästan 65 procent de anställda tyckertre av

får tillräcklig utbildning och träning för sinade arbets-att

hjälpuppgifter inom Samhall. fick medDe attpersoner som
nöjda utbildningenfylla i enkätformuläret ochmedär mest

Könsskillnaderna kvin-träningen 82 småprocent. är men
nöjda tyckernågot Andelenmän.är än attnor mer som

Nejutbildningen träningen otillräckligoch och ärär svarat

Nej-svar återfinns i ålders-29 Största andelenprocent.
sigvill35-44 år och bland dem eller trorsomgruppen

utanför Samhall.kunna arbeteettta
vilketfick inomtillfrågade med ord talaDe egna om

utbildning. Flera önskadeområde de skulle behöva mer
speci-utbildning inomutbildning inom Andradata. nämner

träningtillfika anknyter deras arbeten,områden t.ex.som
maskin, lödning sömnad. Någrasärskild ellerpå någon

fåutbildning underlätta för demönskar kan att ettsom
utbildningnöjda denutanför Samhall. Andra medarbete är

de har.

varjei år 2005 medar-SamhallSamhall attmotanger
genomsnitt timmararbetshandikapp i 40fårbetare med

timmarinnebära 160 000skulle 1utbildning är. Dettaper
timvolymen. Utbildningen kan3,3är eller procent avper

träning i basfärdigheter, yrkes-enligt handlaSamhall om
enligt Samhallutbildning åren harUnder de senasteosv.

miljöutbildningkvalitets- försatsningar gjorts på ochstora
idocklärandet skersamtliga anställda. Huvuddelen av

föränd-Samhall. Koncernen dearbetet, betonar attanser
arbetsorganisationen genomförts påringar har senaresomav

innebärmindre arbetslag harår med ett eget enansvar,som
kompetensutveckling för den anställde se ävenbetydande

i avsnittet arbetsledarens roll.nedan om
sina insatserden behöver stärkaSamhall konstaterar att

kompetensutveckling flera skäl. det första ökarFörför av
systematiskafårmöjligheterna till övergång de anställdaom

teoretiskakompetenshöjande insatser såväloch relevanta
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praktiska. tillFör det andra leder ökad kompetens attsom
enskildes självförtroende självkännedomden och ökar, vilket

i sig tredjehar utvecklande effekt. För det lederen
tillförbättrad Samhalls konkurrenskraft påkompetens denatt

kommersiella marknaden ökar. Behovet kompetens-av
utveckling samtliga nivåer inomomfattar anställda på alla

pedagogikkoncernen. Att utveckla för nå denna bredaatt

kompetensuppbyggnad Samhalls viktigasteär en av upp-
gifter, i årskriver koncernen Samhall 2005.mot
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årsredovisningarredovisar i sina för årDotterbolagen
utbildningen för arbets-uppgifter1996 följande om

handikappade.

%Antal utbildnings- AndelSamhallbolag
timmar 1996 antaletav

arbets-
timmar

3,970 000Aros

000 2,756Alea

2,880 894Avebe

700 1,541Brahe

2,900044Dacke

1,906250Dala

3,669 183Dalväst

2,200032Erress

2,826051Formel

2,05787Gute

1,99 869Interiör

794 4,025Kablage

3,200042Kalmarsund

1,831027Lavi

2,966 000Midland

1,37 238Office

3,025243Safac

3,498 782Syd

3,027 084Västgöta

1,226 421Vinga

Källa: Samhall.

visar skillnadernaårsredovisningar ärDotterbolagens att

utbildninggällerolika dotterbolag vadbetydande mellan av
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arbetshandikappade anställda. Av de 20 redovisade bolagen
det år 1996 endast 4 nådde till den andelvar som upp som

Samhall i Samhall år 2005.motanges av
Statistiska centralbyrån SCB redovisar årligen uppgifter
personalutbildning. Uppgifterna baseras tilläggsfrågorom

till Arbetskraftsundersökningarna AKU. Ar 1996 avsattes
på hela arbetsmarknaden 2,6 eller drygt timmeprocent en

vecka arbetstiden till utbildning vilket vissper av var en
minskning jämfört med år 1995.

Stöd och hjälp arbeteti

Nästan fjärdedelar 73 procent tycker i enkätsvarentre att
de får tillräcklig hjälp i sitt arbete andra inomav personer
Samhall. Bland fickdem hjälp med fylla i formuläretattsom

87 de får tillräcklig hjälp.procent attsvarar

Utvecklingsplaner

De anställdas på frågan "Känner du till det finnsattsvar en
personlig utvecklingsplan för dig ditt påoch arbete Sam-
hall" redovisas nedan under rubriken utvecklingsplaner.

4.3.3 Vissa ytterligare aspekter på
rehabiliteringsarbetet

83 Ja på frågan "Tycker du dinaprocent attsvarar nuva-
rande arbetsuppgifter dig Kvinnorna någotärpassar mer
nöjda arbetsuppgifternamed 86 respektiveän 82männen

samtligaprocent. Bland 14 Nej på frågan.procentsvarar
Största Nej-svarandelen finns bland villpersoner som
respektive sig kunna klara arbete utanför Samhall 24tror ett

respektive 19 procent.
Av de anställda tycker 73 det påarbetetprocent att egna

Samhall känns meningsfullt medan drygt femte eller 22var
inte tycker det.procent

70 de Samhallanställda de nöjdaärprocent attav uppger
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med det arbete de har medan 24 skulledeprocent attsvarar
vilja ha arbete. Personer med lång anställningstid,ett annat
deltidsarbete kvinnor och äldre nöjda. Minstärsamt mest
nöjda vill respektive sigär kunna arbetatrorpersoner som
utanför Samhall. 8Drygt 10 81 procent deattav svarar
trivs med sitt arbete på Samhall. 13 trivs inte. Mestprocent
vantrivs de 34 år eller och de vill ellerärsom yngre som

sig kunna arbeta utanför Samhall.tror
Samarbetet med arbetskamraterna fungerar enligtbra 88

Här skillnader i uppfattningdet mycket småärprocent.
mellan olika kön, åldersgrupper etc.

tredjedelarKnappt två i sitttycker de arbete får läraatt

sig hur samarbetar med andra anställda medanmer om man
33 inteså fallet.ärprocent attanser

73 fårJa på frågan de tycker deprocent attsvarar om
tillräcklig hjälp i sitt arbete påandra Samhall.av personer
Att sinkan med chef harnärmaste närprataman man
svårigheter i 83arbetet 14procent. procent attanser anser

inteså fallet.är

Mindre hälften 45 procent de Samhallanställdaän av
de påverka förändringar i sitt dagligakan arbete.attanser

Hälften inte50 procent de kan det. Blandattanser
kvinnorna inte57 de påverka medankanprocent attsvarar
45 dettamännenprocent av ger svar.

Arbetsledarens roll

avsnitt redovisas vissa uppgifterI 4.6 från djupintervjuer
med arbetsledare.

iDet bör detta sammanhang påpekas frånatt svaren
arbetshandikappadeSamhalls arbetstagare på flera enkät-

frågor indirekt olikabelyser aspekter på arbetsledarrollen.

Det exempelvis utvecklingssamtal,gäller frågor utbild-om
ningsbehov, inflytande det dagliga möjlig-arbetetöver samt

till hjälp i iheter arbetet se detta avsnitt.ovan
Rollen linjensarbetsledare eller första chef i Samhallsom
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har förändrats kraftigt under 1990-talet. Förändringen är
direkt kopplad till den utvecklande arbetsplatsen vilken, är
Samhalls sammanfattande benämning förändrings-det
arbete grupporienterad arbetsorganisation pågåttmot en som
under förändringsarbetethela 1990-talet. Genom skall arbets-
innehållet för arbetslaget och dess medlemmar vidgas och
individuella utveckling tillgodoses. Samtidigtbehov kunnaav

direktanställdaskall minimeras.andelen
innebärDen ändrade arbetsledarrollen enligt Samhall att

betonar personalutvecklingsansvaret linjensför förstaman
Samtidigtchefer. får arbetslaget förökat produk-ansvar

tionen.

Enligt följandeSamhall utgångspunkter viktiga förär

rollen linjensförsta chef:som
måste med befogenheter ochöverensstämmaansvaret0

ikompetens, ställs arbetsledaren ohållbarannars en
situation

sigmedarbetarna skall kunna ställa krav på och förvänta0
genomförandekraft arbetsledaren.av
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Matrisen illustrerarnedan ansvarsfördelningen ettgenom
antal exempel:

linjensFörsta chefer/medarbetare

EJ MOJLIGT ATT ANDRA arbetslaget ANDRA arbetslaget
DELEGERA eller särskild medarbe-VIDARE eller särskild
TILL ARBETSLAGET da eller ah PA da ellermedarbetare, ahtare,
ELLER SARSKILD ARBETSPLATSEN PA ARBETS-PLATSEN

.DA ANSVARAKAN FOR: KAN GORAMEDARBETARE
ARBETSUPPGIF-eller AH:
TERNA:

Utvecklingssamtal Kvalitet Detaljplanering "dag
för dag

Personlig utvecklingsplan Kvantitet Samordning/fördel-
ning arbeteav

i Planera/beviljaAtt till nyanställda Leveranser tidrättattse
introduceras på ledighetarbets-
platsen ioch arbetet

Materialförsörjning Introducera/utbildaLeda organiseraoch
inom arbetslagetarbetet

MaterialavropArbetsväxlingArbetslagets samman-
sättning Materialhantering

inom arbetslaget

Information in, Arbetstidsscheman och Förberedelsersamla av
materialverktygsprida försäkra sigoch raster

nödvändiga delarattom
blivit förstådda

Övervakning Verktygsklarering Omställningarbets-av av
maskinermiljön

Övervakning Underhåll Kvalitetskontrollproduk-av
tionen

Sociala relationer produk-Löpande
arbetslaget tion/ maskinbetjäninginom

ÅterrapporteringGenomförande av av
olika stödinsatser arbetsorder

Praktiska rutiner Underhåll tillsynoch av
maskinervardagskontakter och

kring frånvaro utrustning

Arbetsmiljöâtgärder

Källa: Samhall.
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i Samhall vid årsskiftet 1996-1997Arbetsledartätheten
framgår tabell 4.1.av

i Samhall 31 1996.Tabell 4.1 Arbetsledartäthet den december

Samhallbolag Antal arbets-
handikappade per

arbetsledare

25,7Alea

25,7Aros

38,4Avebe

37,2Brahe

30,1Dacke

24,1Dala

27,5Dalväst

32,9Erress

31,5Formel

17,6Gute

27,4Kalmarsund

33,3Lavi

30,8Midland

32,3Safac

25,6Syd

21,7Vestgöta

26,4Vinga

20,7Interiör

35,3Kablage

35,3Office

29,0Totalt

Källa: Samhall.

i genomsnitt 29 arbets-tabellen går detSom framgår av
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handikappade arbetstagare arbetsledare inom Samhallsper
bolag. Variationsbredden mycketär mellan bolagen.stor
Samhall Gute med drygt 17 arbetshandikappade arbetstagare

arbetsledare har dubbelt såän hög arbetsledartäthetper mer
Samhall Avebe med drygt 38 arbetshandikappadesom

Ävenarbetstagare arbetsledare. inom respektive bolagper
finns variationer i arbetsledartäthet olikamellan lokala

Samhallföretag. Enligt djupintervjuerde genomförts påsom
uppdrag utredningen exempelvis de intervjuadeav uppger
arbetsledarna de för mellan 12 och 120att ansvarar
arbetshandikappade arbetstagare.

Det ibör sammanhanget rollen förpoängteras arbets-att
ledare och linjecheferandra har förändrats kraftigt på senare
år i näringslivet i Detta följdär det ökadestort. en av
omvandlingstrycket. Förändringarna behandlas i boken
Marionettens död. Hur organisationsformer förändrar
chefsrollen lönebildningen.och Boken har utarbetats på upp-
drag fackförbundet Ledarna Eric Giertz, idocentav av
industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan. Boken bygger

intervjuerbl.a. på imed drygt 100 chefer näringsliv.svenskt
Kraven på utveckling, förändring, flexibilitet effekti-och

vitet linjecheferna ihar placerat fokus. I många företag har
antalet och andelen arbetsledare minskat och i stället har en

befattning, produktionsledare, blivit vanligare. Tillalltannan
tidigaredel det arbetsledare ofta vidare-är efteren som,

utbildning, tillgår dessa befattningar. Tillöver övervägande
delen det frågan personal utbildningär med högreom ny

kommer in i företagen dessa befattningar,som uppger
Ledarna. Parallellt med denna utveckling har blivitdet allt

vanligare med gruppchefer/gruppombud nivånpå under
arbetsledaren motsvarande.

linjechefernasDet infria målsättningarär attnu ansvar
och åstadkomma resultat. Samtidigt resultatansvaretsom
ökar får linjecheferna befogenheter självständigt leda,att

stimulera, motiverautveckla, och belöna sina medarbetare.
Till linjechefernas prioriterade uppgifter exempelvishör
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tillfeed-backkontinuerlig information verksamheten ochom
utbild-utvecklingssamtal och planeradevarje medarbetare,

ningsinsatser.
marionetterinteOperativa förväntas längrechefer vara

entusiasmerandebefordringsrobotarauktoritäraeller utan
,

heltenligt Giertz. Detta ställersjälvständiga affärsmän,och

operativa ledarskapet.axla detpå skallkrav dem somnya
tidigare pårörlighettill betydligtocksåDet leder större än

linje-medför ocksåbefattningar. Resultatkravendessa att
individuella.blir resultatberoende ochchefernas löner mer

enhetliga utvärderings-utvecklatföretag harInom flera man
tvingar mallarnachefsbefattningar. Normaltolikaförmallar

sina underställda chefersvarje chef värderaöverordnad att

personliga och resultatfärdigheter, egenskaperkompetens,
efterVärderingen normaltskerolika punkter.på 20-40

värderinglåguttalatdet klartnågon skala där är att en
påställsinte uppfyller de kravinnebär chefenatt ensom

befattningen.aktuellainnehavare denav

Praktik

vidaktuellapraktik kanTvå olika etttyper varaav
Samhallföretag.

praktik enligtalltidvid Samhall skeranställningInför en
intervjuer. Formelltvidutredningen fåttuppgifter harde

finansierasPraktikperiodendetta.finns inget krav pådock
arbetssökandedenPraktiken såvälvia AMV:s anslag. ger

utsikterna till lyckadmöjlighet bedömaföretaget att ensom
praktik.Af/Ami formella beslutetanställning. fattar det om

enligt med ochvidare avtaletskallSamhall utanstaten
till förfogande denpraktikplatsersärskild ersättning ställa

för skall täckasKostnaderna dettaomfattning så kan ske av
praktikplatsernaförmerkostnadsersättningen. Målgrupp är

funktionshindermedarbetshandikappade eleverarbetslösa

iinskrivnai skolsystemet, är omsorgen,sompersoner
Amiinskrivna vid ocharbetshandikappmed ärsompersoner

praktikkoppling mellanarbetsprövning. Enbehöversom
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oftaanställning inom Samhall kanframtidaoch tänkbar

nödvändig, Samhall.finnas inteär angermen

Utvecklingsplaner4.4

100 arbets-tillenkäten drygt ltidigare nämndaI den
fråganställdesinom Samhallarbetstagarehandikappade

förutvecklingsplanpersonligfinnsdu till det"Känner att en
42Japå Samhall ".dig ditt arbeteoch procentsvarar

Nej. Andelen män54medan procent svararsomsvarar
kvinnor 51andelenmedan ärNej 59 procent.är procent

anställ-Rekrytering ochprojektetnyligen avslutadedetI

projekt-i Samhall hararbetshandikappmedning personerav
granskatoch AMVSamhallförföreträdaremed cagruppen

anställninginförhandlingsplaner/överenskommelser250 som
Granskningeni1995 län.halvåretunder förstaupprättats tre

deförhandlingsplanernabrister ibetydandevisar på
bl.a.syftetdet gällerarbetshandikappade arbetstagarna när

önskemål,sökandespraktiken/anställningen, denmed egna
positivaiarbetshandikappetkonsekvenserna termer avav

uppgifterbegränsningaroch/ellermöjligheter samt om
Af/Ami harutbildningsbakgrund.ochyrkes-arbetstagarens

överenskommelserna/handlingsplanerna.ansvarigvarit för
Överenskommelse vidföreslårProjektgruppen att en

Af/Ami ocharbetssökande,under denskrivsanställning av
Överenskommelsen doku-skallanställningen.införSamhall

följande:mentera
ochkompetensutbildningsbakgruna därochYrkes-0

hur dessaframgårtydligt så detbeskrivsfärdigheter att
arbetssituationen;itill denkan tas nyavara

arbetsuppgifter, kompe-önskemålsökandesDen om0 egna
sysselsättningsgrad;tensutveckling och

arbetshindretsbedömninghandikappkod ochAf/Amizs av0
arbetssituationen;i denkonsekvenser nya

Samhall;utanförkontaktpersonerochStöd0
arbetsbiträde,insatser,arbetsförberedandeBehov0 av
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arbetsanpassning m.m.;
Planering på längre sikt, dvs. det personliga utveck-0

lingsmålet för anställningen. En bedömninggemensam
med följande huvudalternativ föreslås: anpassning
till/ träning arbetslivetsför villkor;krav och övergång till

anställning inom till två år; övergång tillettannan annan
anställning på längre sikt; arbete i Samhall;
Den medgivandesökandes aktuella läkarutlåtandenatt0 ev.
förs till Samhalls företagshälsovård;över

Tidpunkt för introduktionen, dvs. första utvecklings-0
samtalet med den chefen.närmaste

Den föreslagna överenskommelsen kan manifesterasägas
själva överlämnandef från Af/Ami till Samhall. Fort-

löpande uppföljning överenskommelsen skall inomskeav
för Samhalls verksamhet.ramen

På förslag projektgruppen har bl.a.av gemensamma
konferenser ledningarnamellan för Samhallbolagen och
länsarbetsnämnderna genomförts för stimulera till ökadatt

Liknandeoch samverkan. konferenser därsamsyn samver-
kansformer, rutiner och arbetsformersynsätt,gemensamma
kan diskuteras bör därefter genomföras regionalt, före-även
slår projektgruppen i sin slutrapport.

Samhall i årSamhall 2005 individuelladenmot attanger
utvecklingen årligaskall personliga utvecklings-styras av
planer.

iDet kan detta finnassammanhang anledning någotatt
beröra den ökade betydelsen personliga utvecklingsplanerav
inom Arbetsmarknadsverket. Dessa planer, inom AMVsom
benämns handlingsplaner, har allt under deaccentuerats mer

åren i kontakterna med arbetslösa arbetssökande.senaste
Detta återspeglas i riktlinjercentrala och bekräftas vidockså
de intervjuer LOSAM-utredningen har genomfört vidsom
några Af/Ami. Den ökade tonvikten på handlingsplaner
bygger bl.a. på forskningsresultat.

Förekomsten plan har för den arbetslöse starkav en en
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arbetsmarknadssituationen.positiv inverkan på den senare
kraftigt.minskarrundgångfortsattSannolikheten för

strateginavgjort bästainom plan denTillfälligt arbete ären
inomfast arbetepå godför få eller väg ettmot ettatt vara

EFA, Expertgruppenkonstateradeyrkesområde. Dettaönskat

utvärderingsstudier i betänkandetarbetsmarknadspolitiskaför
base-1993:43. EFA:s slutatsarbetslöshet SOUPolitik mot

arbeteSprångbräda tilli studienforskningsresultatpåras
ochrekryteringsstödberedskapsarbete,utvärderingEn av-

EFA-rapportoch Schröder,Sehlstedtungdomsarbete nr.
arbets-handlingsplaner förindividuella19. Betydelsen av

ocksåstarktåren betonatsdearbetssökande harlösa senaste
utskottsbetänkanden frånpropositioner ochi exempelvis

riksdagen.
handlingsplanernaintygarförmedlarevägledare/Flera att

i under dederas arbetebetydligtfåtthar större utrymme
regionalaföreliggadet tyckså 2 åren1 ävensenaste om

i skogslänförmedling i kommunVidvariationer. ettenen
blivithadehandlingsplanerna ånpoängterade att merman

nåinriktningen påhandlingsplanerna blevviktiga. Genom att
arbetsmarknads-påtagligtill arbetefram trots attett mer

Bådamycket svår.aktuellasituationen på den orten var
blivitsökandes hardenförmedlingens ochparters ansvar --

förmedla-ochsökandemellan dentydligare. Samspelet
ienskildesväsentligt. Denren/vägledaren är engagemang

till ökar.arbetenå framsträvandenaföroch attansvar
denbetydelsehadebetonade detFörmedlaren attstoratt

kopia på denna:fårplanen ochskriver undersökande en
allvar.pådet härDe flesta storttar

handlings-riktlinjer för1997 gällerden 1Från nyamars
"SyftetI dessaArbetsmarknadsverket. sägsinomplaner att

identifieraarbetssökandeförhandlingsplaner ärmed att
ochtillgodosesde skafinns och hurvilka behov av osssom

riktlinjerna, ersätterHandlingsplanerna,kunderna." anger
Hand-beskrivningar nuläge.kartläggningar ellerinte av

tidpunktenaktuellafrån denlingsplanerna kommer att
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registreras i datoriseradeAMV:s förmedlingssystem AF-90.
Avsikten tydligtplanen skall utvisaär vad skallatt som

Af/Ami, vadgöras skall kunden och detgöras närav som av
skall Handlingsplanen i AF-90-systemetgöras. skall ge:

stöd för bedömning de sökandes behov insatserett av av-
möjlighet registrera vilka insatser de sökandeatt som-
och Af kommer överens om,
möjlighet registrera tidsplanering insatser,att av-
möjlighet följaenkelt förekomsten handlings-att upp av-

enskildaplaner för sökande,
möjligheter följa förmedlingens inominsatseratt upp-

handlingsplanerna,förramen
möjlighet få historisk översikt vadöver över-att en som-
enskommits demed sökande.

I anslutning till handlingsplanerna skallgörsatt upp en
bedömning insatser behövs förgöras attav om

precisera yrkesinriktningen-
förstärka kompetensen-
förbättra jobbsökandet-
förändra/ förbättra annat-

Individuell arbetsanpassning4.5 led iett-
rehabiliteringen

arbetsanpassningArbetet med i Samhall bedrivitshar på
olika under åren utvecklingen ioch dotterbolagensätt har
kommit olika vidgalångt. För arbetsanpassningpåatt synen
och för försöka lyfta fram Samhall den koncernatt som som

kan och arbetsanpassning" bedrevsgör, vet mest om en
särskild kampanj 1994 1995.och

Satsningen tillsyftade att

höja nivån individuellapå tekniska anpassningar, både i-
fråga kvalitet och kvantitet;om

möjligheternaöka arbete handikappadeatt gravtge-



SOU 1997:64 Rehabilitering personalutveckling 113-

bättre möjligheter och högre beredskap attgenom
tillgodose enskilda betydande behov individuell arbets-av
anpassning arbetsbiträde;och
stimulera till teknik kommer till användning i störreatt ny-
utsträckning i dag;än

synliggöra koncernens kompetens på området.-

Resultatet kampanjen har redovisats i skrifter frånav
Samhall.

Kostnaderna för individuell teknisk anpassning varierar
starkt olikamellan bolag. Detta framgår tabell 4.2.av
Kostnaden berörd anställd varierade mellan drygt 9 000per
och drygt 68 000 kronor. Det bör dock betonas att upp-
gifterna endast kalenderår och variationerna förett attavser

enskilt bolag kan variera betydligt från tillår år.ett



Rehabilitering personalutveckling114 SOU 1997:64-

Tabell 4.2 för individuell teknisk anpassning i Sam-Kostnader
hallbolagen. 1996.

Totala kostnader Antal berörda Kostnad/anställd
tkr anställda

800S 396 25 15Alea

44 400S Aros 311 7

100S 4 934 288 17Avebe

18 600S 223 12Brahe

15 600S Dacke 2 677 172

51 600S Dala 878 17

41 900S 1 676 40DalVäst

64 000S 384 6Erress

50068S 754 11Formel

13 000195 15S Gute

22 600S 679 30Kalmars.

80016 15S Lavi 252

00046 25S 148Midland 1

800101 17S Safac 1 798

30044 14632S Syd

40010287 22S 2Vestgöta

46 80018S Vinga 842

40035177 5S Interiör

9 30075700S Kablage

42 800Office 171 4S

22 10021 114 954SUMMA

Källa: Samhall.

utredningen utfört har fleraVid intervjuer harde som
Samhallföretagintervjuade vid företagshälsovård och lokala

anpassning inteteknisk många gångerpåtalat individuellatt
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kommer till stånd kostnadsskäl. Så omfattandeav pass
tekniska anpassningsåtgärder de betraktaäratt att som
investeringar tillleder avskrivningarna belastar det lokalaatt

företagets ekonomi, enligt uppgifter vid intervjuerna. Om
den ekonomiska situationen är avstår frånogynnsam man
åtgärden eller avstår från rekrytera den skulleatt person som
medföra åtgärden nödvändig vidta. litenFöratt attvore en
lokal företagsenhet kan eller flera anpassningsåtgärderen

under 0005 kronor så belastningutgörastrax storen pass
ansträngd budget avstår från genomförande.atten man

I avsnitt redovisas3.4 uppgifter pågående utveck-ettom
lingsarbete inom Samhall i syfte kartlägga arbetets kravatt

individensoch förmåga tilloch syftar identifiera behovatt av
individuell arbetsanpassning.

4.6 Uppfyllelsen rehabiliteringsmåletav

För många Samhallanställda innebär det väsentligen
rehabilitering huvud klara inomöver arbeteatt taget ett
Samhall. Detta uttrycktes i propositionden tilllåg grundsom
för bildandet Samhällsföretag, Samhalls föregångare,av
följande "Ofta används utplaceringsgradensätt: detsom

måttetenda på rehabiliteringen anställda i skyddatav
arbete. måttDetta dock inte rättvisande, dåär gravt
handikappade många gånger genomgår hög graden av
rehabilitering enbart kunna klara arbete vidatt ettgenom en
verkstad för skyddat arbete. " Prop. 1977/78:30

Samtidigt det skyddade arbetet skall förverkliga rättensom
till arbete, skall det också så långt möjligt innebärasom
möjligheter till långsiktig arbetslivsinriktad rehabiliteringen

syftar till de åtminstoneanställda siktpå skall kunnaattsom
arbete på den marknaden. Enligtöppna de resultatkravta ett

statsmakterna har uppställt skall andelen tillövergångarsom
arbete på den reguljära arbetsmarknaden uppgå till minst 3

brutto de arbetshandikappade anställda års-påprocent av
basis. blirDärmed övergångar också kvantifierbart måttett
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rehabiliteringsmålet.Samhalls uppfyllelse foku-Nedanav
redovisningen på övergångar.seras

Genom bereds andra med arbets-Övergångarna personer
inomhandikapp möjlighet till Samhall. På grundarbete av

1996anställningsstopp gällt sedan ochdet sommarensom
vidi kapitel i nyrekrytering endastbehandlas 5 sker dagsom

vid anställning nyckelpersonerövergångar och s.k.av
vid Af/Amiarbetshandikappade. Totalt fanns år 1996 ca

arbetshandikapp månads-55 000 arbetslösa sökande med
637.genomsnitt. Antalet nettoövergångar från Samhall var

Uppgifter respektive nettoövergångar från Sam-brutto-om
redovisas i1980-talet tabell 4.3.hall sedan slutet av

Övergångar arbetshandikappadesde4.6.1 ur
perspektiv

låtitLOSAM-utredningenenkätundersökningI den som
i och där frågor-vid 29 Samhallföretag landetutföra runt om

olika på100 aspekterdrygt 1besvarats taspersonerna av
övergångar upp.

klara arbetedu du i dag skullePå frågan "Tror ettatt
51Samhall" 43 Ja ochutanför procentprocentsvarar

återfinns medblandNej andel J a-svar. Högst enpersoner
procent ochanställningstid i på högst 4 år 57Samhall

34 årmedelålders. Blandbland och ärpersoner somyngre
skulle klara arbete62 deeller att ettprocenttroryngre

motsvarande35-44 årutanför Samhall. I åldersgruppen är
i dubbelt såHeltidsarbetandeandel 53 äntrorprocent. mer

deltidsarbetande skulle klarautsträckning de ettattstor som
respektive 23Samhall. Andelarna där 52arbete utanför är
kvinnornaKönsskillnaderna också markanta ärärprocent. -

möjligheterpessimistiska sinabetydligt än männen ommer
kvinnorna 37Blandjobb utanför Samhall.klaraatt ett svarar

50medan andelen blandJa männen är procent.procent
utanför Samhallsig klara arbeteAlla kunna etttrorsom

de skullevill inte 37ha sådant arbete. procent attett svarar
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vilja arbete utanför Samhall. Bland andelenha männen ärett
kvinnorna43 bland 31ochprocent procent.

din diskuterat dinaPå frågan "Har du och chefnärmaste

möjligheter för anställning utanför Samhall" 39svararen
Nej. 54Ja och 57 Mer hälftenänprocent procent

vill sigde de ellerprocent trorattpersoner som uppgerav
inte diskuterat sådanakunna arbeta utanför Samhall har

Könsskillnaderna små:möjligheter sin chef.med närmaste är

sakenkvinnorna har talat42 procent att omsvarar manav
jämfört med 38 männen.procent av

frågeställningar indirektNågra enkätfrågor tar upp som
möjligheterna till övergång.medkan hängasägas samman

fråganfjärde tillfrågad 27 procent JaDrygt svararvar
hårdare för den"Tror du skulle kunna arbetadu attutanatt

Blanddig i ditt nuvarande arbeteskull överanstränga
vill sig utanför Samhalleller kunna arbetatrorpersoner som

tredjedel skulle kunna arbeta hårdare.deattanser en
anställningstid hara-svar kortareAndelen J år större man

heltidsarbetari ochSamhall. De är är mestyngresom
hårdare.benägna arbetaatt

i Samhallarbetatfjärdedelar eller demTre sommer av
ellerrespektive 45 årbland demlängre 10 år ärän som

77arbeta hårdare.de inte skulle kunnaäldre attsvarar
respektivekvinnorna 64 männenprocentprocent avav

hårdareskulle kunna arbetaNej på frågan deomsvarar
sig.överansträngautan att

på digdet ställs för höga kravPå frågan "Tycker du att

Nej.7322 Ja ochi ditt arbete" procentprocentsvarar
anställningstid,uppdelning efterskillnader vidDet småär en

ålder, kön etc.

rehabiliteringsprocessenIntervjuuppgifter4.6.2 om
och övergångsarbetet

djupintervjuer genomförts medutredningens uppdrag harPå
inomarbetshandikappadeå sidan arbetsledare ochena
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arbetsförmedling,företrädare förSamhall och å den andra

arbetsmarknadsinstitut, försäkrings-länsarbetsnämnd och

bilagaUndersökningsresultatet i sin redovisas ikassa. helhet

i bilagedel.1 betänkandets

organisationernaIntervjuerna med frånrepresentanter
ivisar förväntar sig Samhallutanför Samhall attatt man

rehabilitering. rehabi-första med Medhand skall arbeta

litering ochåtgärdsprogramett en process somavser man
anvisade med mål-till utveckla densyftar att personen

utanför Samhall.sättningen denne skall klara arbeteettatt

enligt djupinter-frånSamhallInom är rapportenman
besparingskraven prio-vjuerna effekt atttvungenen avsom

inte produktionen såritera produktionsmålen. Fungerar även-
Produktionsmålen prio-framtida fortlevnad.företagetstyras

rehabili-produktionen förriteras basenockså eftersom är

teringsarbetet.
myndigheterna för-intervjuade utanför SamhallInom de

rehabiliteringen mål-sig skall ske medväntar attman
utanföranvisade skall klara arbetesättningen den ettatt

rehabiliteringeni praktiken oftafårSamhall. SamhallInom
inomsittanvisade skall klara arbetetill syfte denatt

Samhall.

rehabiliteratill uppgiftskall haOm Samhallföretagen att
arbeteanvisade skall klaramålsättningen denmed ettatt

enligt följande konstaterasutanför Samhall, kan rapporten
djupintervjuerna.utifrån

rehabiliterings-idag för klaraSamhall saknar att0 resurser
i endastdagmålsåttningen. Arbetsledarna attuppger man

förutsättningarrehabilitera dem har bästklarar att som
motivation.drivsoch dem som av egen

i inte tillräckligt väl utarbetadefinns dagInom Samhall0
rehabili-metoder för genomförauttalade mål ochoch att

teringen.
expertis och kompetenssaknar denInom Samhall0 man

föri myndigheterna utanför Samhall kräver attmansom
genomdriva rehabiliteringsprogramkonsekventpå sättett
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för samtliga handikappade.
Det saknas motivation och incitament för de arbets-0 att
handikappade själva skall bidra till rehabilitering i syfte

få arbete utanför Samhall. Trivseln på Samhallatt ett är

god, lönen jämförbarär med lönerna på den öppna
arbetsmarknaden anställningstrygghetenoch högreär än
vad fallet på den reguljäraär arbetsmarknaden. Sist,som

inte minst: finnsdet inga arbeten på den öppnamen
arbetsmarknaden.

Det saknas möjligheter ställa uttalade krav på de0 att mer
arbetshandikappade själva bidra till rehabiliteringenatt

jobb på den arbetsmarknaden.öppnamot ett

De intervjuade inomarbetsledarna Samhall arbets-attuppger
bördan ökat och deras arbetssituation därmed förändratsatt
radikalt under de åren. Produktionsansvaret har vuxitsenare
kraftigt under de åren. Till följd ekonomiskasenaste av
åtstramningar har antalet arbetsledare minskat. Varje arbets-
ledare i dag för betydligt fler arbetshandikappadeansvarar
samtidigt produktionsansvaret har ökat. De Kuratorersom
och stödpersoner tidigare fanns tillgåattsom uppges nu vara
indragna. Arbetsledarna tycker de betydligtharatt numera
mindre tid för kontakter och samverkan omgivandemed
instanser tidigare viktighaft stödfunktion, exempel-som en
vis omsorgsverksamheten, försäkringskassan, arbetsförmed-

lingen och socialtjänsten.
Arbetsledarna inte rehabilitering, "socialaeller målser

väljer kalla det, isolerad uppgift. Det ärattsom man som en
i stället integrerad del verksamheten. finnsDet storaen av
olikheter bland arbetsledarna i vilketpå eller i Vilkensätt

grad betonar eller faktiskt tycker sig arbeta medman
rehabiliterande mål. Arbetet med övergångar kommer endast

undantagsvis i djupintervjuerna arbets-närspontant upp
ledarna intervjuas. intervjuarenNär frågantar upp uppger
samtliga intervjuade arbetsledare de aktivt verkar fåratt att
få övergångar till stånd, arbetet går trögt.attmen
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inomDjupintervjuerna visar många arbetsledareatt
i sittmotivation ochSamhall känner stark ett engagemangen

olikapåtagligt mellanMotivationen varierar dockarbete.

företagenvissa de undersöktaföretag. På trotsger manav
för starkförändringar överlag uttryckde årenssenaste en

drivkrafternaideellatenderar deentusiasm. På andra företag
iupphällningen. Dessa arbetsledarepåatt gervara mer

uppgivenhet trötthet.för ochuttryckhögre grad
varierar Arbetsledarearbetsbörda starkt.Arbetsledarnas

rimlig dearbetsbördasig ha attuppgermersom uppger en
arbetshandikappade för. De12 och 45har mellan att ansvara

70 och 120de har mellanarbetsbördamed större attuppger
för.anvisade att ansvara

fördominerandeproduktionsledare heltRollen ärsom
Samhallföretagenundersöktavissa dearbetsledarna. Inom av

sin tid åti runda tal halvadearbetsledarna ägnarattuppger
betecknarhalvan vadden andraproduktionsflödet och man

rollenSamhallföretaguppgifter andrasociala Inom tarsom .
mellan 70betydligtproduktionsledare utrymme;mersom

produktions-till direktarbetstiden går åtoch 80 procent av
uppgifter.relaterade

uppfatt-uttryck förintervjuade arbetsledareSamtliga ger
i den verksamhetproduktionen grundenningen äratt som

för upplevainte uttryckbedriver. DeSamhall attattger
konflikt. Arbetsledarnasociala imål stårproduktionsmål och

sociala målengäller dearbetsinsatser detderas närattanser
produktionen skall fungera.förutsättning förär atten

produktionen denOmvänt de äratt process genommenar
rehabiliteringsbehovsina sociala ochvilken anvisade fårde

tillgodosedda.
djupintervjuerna arbetsledarnatalarfrånEnligt rapporten

socialaproduktionsmål ellerochi vissa bådeföretag om
verksamhetersådant dessarehabiliterande mål på sätt attett

talarföretagintegrerade. I andravälförefaller mycket
produktionsmåliuteslutandearbetsledarna nästan termer av

sittbeskriva arbete.ombedsdenär
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Det bör i anslutning till ovanstående redovisning djup-av
intervjuerna påpekas för många Samhallanställda innebäratt
det väsentlig rehabilitering huvudöver klaraatten taget ett
arbete inom Samhall. Detta framgår i avsnitt 4.6. Iovan
avsnitt 4.1 redovisas det rehabiliteringsuppdrag Samhallsom

ålagdär statsmakterna.av
Någon övergripande övergångsplanering inteägermer

mellan det lokala Samhallföretaget och Af/Ami, enligtrum
de uppgifter utredningen inhämtat vid intervjuer.som
Övergångar vid de månatligatas sarnrådsmötenupp som
äger och där också företagshälsovård och försäkrings-rum
kassa skall representerade.vara

I lokalt företag arbetsledarenett det regionalaattuppger
bolaget har särskilda övergångsteam, s.k. utslussare, anställ-
da med uppgift stimulera övergångar i varsitt län. Arbets-att
ledaren övergångsteamet haratt föranser stort ansvar
övergångsarbetet. Den s.k. utslussaren ha omfat-ettuppges
tande kontaktnät i näringslivet känna arbetstagarna ochsamt
deras arbetsförmåga väl. Detta anledning tillanges vara en
det regionala bolagets förhållandevis goda övergångsresultat.
I lokala företag händer det också arbetsledaresamma att
kontaktar småföretag praktikmöjligheter. Företagshälso-om
vården betonar också övergångsteamets betydelse men menar

detta främst är stödresurs.att Ansvaret imåste förstaen
hand ligga i linjen, något skall uppmärksammasom man nu
arbetsledarna på, bl.a. sprida metodhand-attgenom en
ledning för övergångsarbetet.

I lokalt företagett tidigareannat det harattuppger man
funnits s.k. utslussare på regional nivå befattningen harmen
avskaffats eftersom inte fungerade. Skälensystemet uppges

det omöjligt känna tillatt alla arbetstagare ochattvara var
det lokala företaget måste haatt fulla för över-ansvaret

gångsarbetet det skall fungera.om
Vid Af/Ami hävdar det i regel denäratten man

arbetshandikappade själv initiativet till övergång.tarsom
Arbetsledaren eller företaget integör mycket för över-att
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aktivtbordearbetsledarentill ståndskall kommagångar men
Vid behovdär.praktikplatser,lämpligasöka anser man

i sammanhanget.inkopplasAmi kunnaskulle
i glesbygdskommu-övergångsarbetettillKommentarerna

tillhänvisning detresignerade. Medi skogslänen ärner
möjlig-i regelarbetsmarknadslägetkärva attmanmenar

projekt försmå. Detmyckettill övergångar ärheterna
Strömsunds kommunibedrevsSamhallfrånövergångar som

kandetillustrerar dockredovisas nedanoch att varasom
i gles-övergångsarbetemedlyckas bramöjligt att en

bygdskommun.

ochproduktivitetBedömning4.6.3 av

övergångsmognad

i arbets-tyngdenindikation påfonnfå någonFör att av
arbetshandi-denövergångsmognaden hoshandikappet och

arbetsledare/enhetscheferpersonalen harkappade om-sex
sinövergångsmognad hosproduktivitet ochbedömabetts
förinomgjortsharbedömningarnapersonal. Tre ramenav

anslutningiSamhall ochEkonomiskstudien översyn treav
vid lokalagenomförtutredningen harintervjuertill de som

finnsbedömningarnaförstnämndaDeSamhallföretag. tre
Av deSamhall.Ekonomiskredovisade i översyn treav
industrielltvåochrestaurangverksamhetavser ensenare

verkstad.verksamhet
och 7510bedömningar mellan procentI dessa ansessex

produktivitet desådanhaarbetshandikappade attde enav
tillövergångförbli aktuellakunnanormalt skall enen

bidragsnivå.80lönebidrag påmedanställning procentsett

Variationsbredden är stor.
iåterfinnsandelenhögstadenIndustri: 20-75 procent en

i skogslänenglesbygdskommun
Städservice: 38 procent

33verksamhet:Inbyggd procent
10Restaurang: procent.
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Som framgår visar enkätundersökningen omkringovan 40att
de arbetshandikappadeprocent anställdaav deattuppger

skulle kunna/vilja ha arbete utanför Samhall.ett
Från AMV:s sida ipoängteras de intervjuer utred-som

ningen utfört vid Af/Ami arbetsledare inomatt Samhall
många gånger har orealistisk uppfattning över-en om
gångsmognad. Enligt AMV-personalen är det inte sällan
omöjligt ordna arbete på denatt reguljära arbetsmarknaden
åt arbetsledare bedömer övergångsmogna.personer som vara
Djupintervjuerna visar också på olika på desynsätt arbets-
handikappade inom Samhall respektive AMV. Samhall foku-

enligt från djupintervjuernarapportenserar på varje individs
möjligheter medan Af beroendeär få adekvat bildattav en

individens begränsningar för utifrån denna informationav att
hitta lämpligt arbete. Enligtett kan det sårapporten attvara

arbetsledare inom Samhall saknar de kunskaperen krävssom
för göra personbeskrivningatt där de arbetshandikappadesen
egenskaper beskrivs i relation till normalpresterandeen

egenskaper.persons

4.6.4 Utvecklingen övergångarav

Antalet brutto- respektive nettoövergångar från Samhall åren
1988/89-1996 redovisas i tabell 4.3. Där framgår över-att
gångsarbetet framgångsrikt under högkonjunktur-mestvar
åren i slutet på 1980-talet medan resultatet det motsattavar
i början 1990-talet lågkonjunkturennär slog igenom medav

Årfull kraft. 1991/92 blev hälften bruttoövergångarnaav
också återgångar vilket förmodligen till del återspeglarstor
de personalinskränkningar och varsel uppsägningarom som

Ävendå skedde över hela arbetsmarknaden. efter den djupa
vågdalen 1991/92 har andelen återgångar legat på högreen
nivå tidigare.än Cirka 40 Övergångarna lederprocent av

till återgång. 1996 års övergångar kan fortfarandenumera
leda till fler återgångar vadän redovisas i tabellen.som
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årenfrån SamhallnettoövergångarrespektiveTabell 4.3 Brutto-
1988/89-1996.

ÄtergângarÖvergångar Andelâter-AndelNettoöver-
% bruttoöver-gångar,gångar

%gångar,

5,423221137659711988/89
4,42301913181 3371989/90
3,1286672589251990/91
2,2503163166321991/92

364192326511992 ..
3,5406013939941993
4,73786950337211994
4,54275554630111995
2,8186371397761996

2991138014

Samhall.Källa:

privatatill detgårÖvergångarnafjärdedelarUngefär tre av
Över-Samhall,utförtsstudieenligtnäringslivet avsomen

procent54hälften1996. Drygtåtergångarochgångar av
16medansmåföretagprivatagick till1996Övergångarna

organi-komDärefterprivata företag.tillgick störreprocent
8medeget/familjeföretag9medsationer o.d. samtprocent

9verksamhetkommunal emotStatlig och tog pro-procent.
övergick frånEn attÖvergångarna. procent varacent av

Samhall.idirektanställdablitillanvisade att
ÖvergångarnaSamhallutförtsuppföljningEn avavsom

övergångarflertaletvisarjuni 1994och1990mellan att
Medelåldern49 år.och30mellangjordes varpersonerav

blandskeddeÖvergångarnatredjedelartvåUngefärår.40 av
Samhall.ifem årmindre änarbetathadesompersoner

öka.docktenderadeövergångföre attAnställningstiden
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Många Övergångarna har föregåtts tidigare försökav av
till övergångar. Av de 776 Övergångarna år 1996 hade 86

eller 11 gjort tidigare försök.personer procent
Att återgångarna har ökat hänger med radsamman en

olika faktorer: arbetsmarknadsläge med lågett efterfrågan på
arbetskraft, ökad tillfälligaandel tidsbegränsadeoch anställ-
ningar, periodvis andel rekryteringar medstor stöd andraav
arbetsmarknadspolitiska åtgärder deän förbehållnaärsom
arbetshandikappade respektive brist på lönebidrag. Enligt
Samhall anledningen till de återgängar skedde undervar som
1995 följande:

Andel i % Anledning till återgång

29 Visstidsanställning har tagit slut

14 Höga arbetskrav

12 Trivdes inte

9 Verksamheten upphört konkurs,
nedskärningar m.m.

5 Sämre arbetsmiljö och arbetsledning

5 Vill inte släppa tryggheten i Samhall

4 Sämre anställningsvillkor Samhallän

3 Dåligt förberedd övergång

18 Bortfall

Källa: Samhall.

Av återgängarna under 1995 berodde 38 påprocent att
visstidsanställningen slut eller verksamhetentog upphört.att

År 1996 lyckades inte Samhallkoncernen uppnå statsmak-

övergångsmäl innebärternas andelen övergångar tillattsom
arbete på den reguljära arbetsmarknaden skall uppgå till
minst 3 brutto de arbetshandikappadeprocent på års-av

Övergångarnabasis. uppgick till 2,8 eller 776procent perso-
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olikamellanrelativtVariationsbreddenbrutto. storvarner
ande-Högsttabell 4.4.vilket framgåraffärsområden, varav

Samhallilägstochtjänster med 4,7Lokalailen procent
fakto-detEnligt koncernen är1,5med externaCare procent.

på löne-bristenocharbetsmarknadslägetsvåradetrer som
uppfylla över-omöjligtgjort detbidrag har attsom

gångsmâlet.

ÅrÖvergångar 1996.affärsområde.andeli ochantal4.4Tabell per

Övergångar, %övergångarAntalAffärsområde

3,3127Serv. Partn.

4,7132TjänsterLok.

3,246Hotell-Måltid

2,132Grafiska

4,324Info/Media

2,354Förpackning

1,875Ind. Partn.

1,949Möbler

2,647Arbetsplatsutr.

3,479Konsument

1,59Care

2,2101Komponent

2,7775TOTALT

Samhall.Källa:
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ÖvergångarTabell 4.5 i antal och andel återgångarandelsamt per
bolag. Ar 1996.

Bolag Antal Andel Andel
övergångar återgångar brutto-

brutto % övergångar
%

S Alea 49 20 3,3
S Aros 47 17 3,4
S Avebe 72 11 2,8
S Brahe 65 6 3,2
S Dacke 40 25 3,7
S Dala 41 12 2,3
S DalVäst 49 18 3,2
S Erress 54 ll 4,7

S Formel 30 40 2,4

S Gute 18 11 6,7

S Kalmars. 34 21 3,6

S Lavi 39 21 3,7

S Midland 48 25 3,1
S Safac 48 12 4,9
S Syd 60 25 2,9
S Vestgöta 19 28 3,1

S Vinga 37 14 2,2

S Interiör 8 50 2,2

S Kablage 14 22 3,0

S Office 8 50 2,1

Källa: Dotterbolagens årsredovisningar för år 1996.

Om studerar andelen övergångar i olika bolagman år 1996
tabell 4.5 finner variationsbredd påstor mellan 2,1man en
och 6,7 Samhall Office respektiveprocent Samhall Gute.
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50tilluppgårkraftigt ochocksåvarieraråtergångarAndelen
ande-lägstadenOffice medanInteriör ochSamhalliprocent

ibörDetBrahe.Samhalliuppvisas samman-6len, procent
underskekanåtergångarytterligare enpåpekashanget att

övergången.efter12-månadersperiod
handikappfördel-mellanskillnaderinga störrefinnsDet

Är 1995och1996Övergångarna.blandochtotaltningen
Ande-invandrarbakgrund.Övergångarna13hade procent av

arbets-medanställdabland deinvandrarbakgrundmedlen
innebärvilket1995år att personer18handikapp procentvar

blandunderrepresenterade över-invandrarbakgrundmed var

gångarna.
övergång-blandunderrepresenteradeklartKvinnorna är

kraftigtminskatharÖvergångarnaandelderasoch avarna
År övergångarantalettotaladetdå1995 var1992.sedan

Förstatill 34andelenuppgick procent.förhållandevis stort,
arbets-SamhallsAv30andelen procent.1996halvåret var

46kvinnorna procent.utgörarbetstagarehandikappade
Övergångarnablandkvinnorandelen varMinskningen av

endasthadeDå1996.halvåretförstaundermarkantsärskilt
40Safac överSamhallochDalVästSamhalltvå bolag,

detharperiodenUnderÖvergångarna.blandkvinnorprocent
harfall över-vissaIminskat.övergångarantalettotala

påverkatkraftigt harövergångvarjeså fåvaritgångarna att
denunderdetundantagsfall hariEndastkönsfördelningen.

övergångarandelenförekommittidsperioden attaktuella
i bolaget.kvinnorandelenvarit högre änkvinnornabland

4.6.tabellivisasövergångarsamtligakvinnorAndelen av
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Tabell 4.6 kvinnor i samtliga övergångar.Andel procent av
halvåretAren 1992 första 1996.-

År År År ÅrSamhallbolag 1 :a
1992 1993 1994 1995 høalv-

aret
1996

36 51 38 40 23Alea

31 39 35 27Aros 69

2356 40 31 33Avebe

3727 38 48 51Brahe

1824 46 35 33Dacke

38 29 36 26 25Dala

4346 51 46 44Dalväst

23 21 26 33Erress 37

2938 31 33Formel 15

38 044 55 44Gute

28 30 27 3528Kalmars.

46 39 28Lavi 38 39

2633Midland 30 42 41

29 34 56

3930 31 40Syd 36

38 3025 29Vestgöta 27

25 28 27Vinga 39 36

36 1144 23Kablage
..

075 15 13Interiör
. .

33Office 66 14 22
. .

3036 38 35 34Totalt

Källa: Samhall.

Praktiskt företrädare för lokala Samhallföretag,allataget
Af/Ami LOSAM-utred-respektiveföretagshälsovård som

5 17-0512
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ningens sekretariat intervjuathar rehabiliterings-attanser
och inomövergångsarbetet Samhall skulle underlättas om en
anställning inom börjadeSamhall visstidsanställningmed och
inte tillsvidareanställning i dag. En uttrycktesom person
saken så "Mångahär: kommer till Samhall inställningenmed

här ska jobba så länge kvar i arbetslivet.äratt man man
Det omöjligt börja övergångar då. "är nästan att prata om

Samhallkoncernens4.6.5 övergångspolicy

För enligträknas övergång krävs Samhall:att som
anställning hos arbetsgivare anställningeller ändrad0 annan
inom arbetshandikappadföretaget en blir direktanställd;
övergång hittat jobbeträknas oberoende har0 av vem som

själv,medarbetaren Af/Ami;Samhall eller

anställningen iövergång räknas från den dag Samhall0 som
till direktanställning;upphör eller ändras

anställningen i Samhall varit tillsvidareanställning;har0 en
till visstidsanställningövergången sker skall anställ-0 om en

ningen planerad för minst månader.vara sex

Avknoppning särskild form innebärövergång. Denär en av
inomverksamhet Samhall de anställdaövertasatt en av som

bildar företag privateller företag. En förut-eget ett annat

sättning Samhallanställda arbetshandikappadedeär över-att

går till det företaget och får fast anställning där.nya
Det förekommer också övergångar med stödperson. En

sådan alltidövergång skall föregås praktikperiod ochav en
särskilt personligtgenomförs sedan med stöd.

Vid övergång utgår inskolningsbidrag till den avläm-ett

Inskolningsbidragetnande verksamheten. kompensationär en
för de imerkostnader kan uppstå samband med över-som en

ersättningsrekryteringgång och den följer därefter.som
Inskolningsbidraget 50 000 kronor övergång ochär per
utbetalas Bidragetmoderbolaget. utgår också för deav
interna Övergångarna från arbetshandikappad till direktan-
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Övergången varaktighet minstställd. skall ha haft påen sex
månader inskolningsbidragför skall utgå. Under årenatt
1994-1997 förstärkt inskolningsbidrag ytterligareutgår ett
25 OOO kronor för övergång med Stödperson även för över-

varaktighetgång med kortare månader. Det totalaän sex
miljo-inskolningsbidraget 1996 uppgick till 28utbetalade år

övergångar från andra halvåretkronor. Beloppet avserner
1996.1995 första halvåretoch

till återanställning under 12Alla övergångar har rätt

Samhallanställningenmånader från den dag upphör.
uppsägningblirtidigare medarbetare varsladeI de fall om

arbetsbrist 12 månader Samhallpå grund efter dessa kanav
Af/Ami återan-diskussion med för underlättaattta upp en
återanställningsrätten formellt harställning efter detäven att

upphört.
övergångar och återgångarSamhalls genomgångI av

övergångsresultatet1994-1995 konstaterar ärattman
positiva1992 skedde markantaBåde 1983 ochpåverkbart.

Vid tillfällenresultatutvecklingen. båda dessaitrendbrott

enligtsatsningargjordes på Övergângsarbetet,kraftfulla
Samhall.

1992övergångskampanj bedrevsanslutning tillI den som
övergångar.skriften arbeta medutarbetade Samhall bl.a. Att

"ÖvergångsarbetetkoncernchefenkonstaterarDär äratt en
linjeansvar.ledningsfråga och Detförsta är ettettrangav

rekryteringen.börjar redan vidlångsiktigt arbete som
övergångeninför ochmotivation och förberedelseGenom

individuelltgår kanmedarbetaren överatt somgenom
övergångentillsärskild handledare kanstöd attseav en

varaktig. "blir bra och

kring övergångar såsomSkriften rad frågortar upp en
stimulera till övergång,förarbetet på arbetsplatsen att

hitta lämpliga jobb, samarbetetförkontaktverksamhet att

anställnings-arbetsförmedlingen, stöd vid övergång,med

återanställningsrätt, återgång ochskydd och styrsystem.
juli såtillvida1992Styrsystemet ändrades från den l att
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bidraget varje till regionalahöjdes för övergång de företagen
itill vilket dag. Enfrån 35 OOO 50 OOO kronor, gäller även

bidragetbidraget enligt Samhall verk-utgångspunkt för är att

ligen övergångsinriktade insatser i företagen.föranvänds

direkt deEftersom genomförda övergångar beroendeär av
inom angelägetinsatserna området detsamlade attses som

rutinerkvalitetssäkra organisation, och t.ex.resurser,
funktionen för arbetet. Ansvaret förarbetskonsulent,som

bidraget driv-ligger kandetta hos företagen extramen ge
Bidragetrutinerkraft fasta ochför skapaatt resurser. avser

förenademerkostnaderdessutom täcka sådana äratt som
Samhallbolaginskolning För medelstortmed ersättare. ettav

omkring miljonertill 2övergångsbidraget uppskattaskan
år.kronor per

Samhallskriften olika åtgärderpekas påI den ovannämnda

övergång:skall uppmuntrasom
måluppfyllelse vad gällerarbetsplatsensföretagets och0

lednings-vid lönerevision förskall beaktasövergångar
personal;

ledningen, aktiv efterfrågan ochpositiv från0 upp-syn
smidigaoch arbets-skattning goda övergångsresultatav

förutsättningar för övergångar;former skapar
incitament, exempelvisekonomiskatillskapaföretagen kan0

denvilja merkostnader föri täckaform generös attenav
börjar arbete. Detenskilda medarbetare ett annatsom

på Samhallföretagfinns, skriver Samhall, också exempel
belöningssystem för degruppbaseradeutvecklatsom

inklusive övergångs-uppnår budgetenarbetslag som
sin del verksamheten.budgeten för av

förutsättning uppföljningviktig förSamhall äratt enanser
och detfinns uttryckliga mål för Övergångsarbetetdet attatt

finns angivet målet skall nås.i handlingsplan hurt.ex. en
återkoppling Övergångsarbetet hörn-Uppföljning och ärav

Sam-kvalitetssäkrat övergångsarbete,i poängterarstenar ett

organisationens erfarenheter övergångarhall. Hela pryo,av
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och återgångar bör fångas och kunskaperna systematisktupp
återföras i det praktiska arbetet. Avgångsintervjuer är en
viktig kunskapskälla och bör genomföras med alla som
slutar. viktigtDet också följa hurär det går för dematt upp

har gått till arbetsgivare och vad deöver ärsom annan som
avgörande krafterna för övergång bli riktigtskallatt en
lyckad.

Huvudansvaret för övergångsarbetet ligga i linje-skall

organisationen minst lika viktigtdet ändå detär attmen
inom företaget linjenskapas sådant stöd förbehöversom
arbetet, Samhall. särskildEn samordnande verksam-anser
hetsansvarig kan personalavdelningens kompetens kanutses,
användas, företagshälsovården kan istöd förberedelsernage

vid självaoch övergången. Företagshälsovården ocksåär en
i systematiskaden uppföljning skall ske över-resurs som av

gångarna. För underlätta och linjeorganisa-kompletteraatt
tionens arbete marknadsföring, infonna-med övergångar kan
tion anskaffning arbetstillfålletoch i före-centraltgörasav

skriver i skriftenSamhall övergångsarbete.taget, om

Övergångar i Strömsund exempel4.6.6 påett-
särskild satsning

i1994-1995 bedrevs Strömsunds målinriktatkommun ett

projekt i tillsyfte få stånd Målsättningenövergångar.att var
nå till minst 10 övergångar under är 1995. Slut-att upp

resultatet projektet blev 19 övergångar, fördelade påav
anställningar inom flertal branscher.ett

projektgruppen ingickI för Samhall,representanter
Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden. En representant
för Arbetsförmedlingenvardera och dåvarande Samhall J HP

fick i uppgift för projektledningen. lednings-Enatt svara
uppgiftutsågs med lägga fast målen för arbetet ochattgrupp

resultatuppföljning.för ledningsgruppen ingickIsvara repre-
ledning,för Samhalls Länsarbetsnämnden, fackligsentanter

företrädare projektledarna.samt
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viktigtEtt i projektet "Startskottet l",moment var nr en
"kick-off-kurss.k. syfte självkänne-med deltagarnaatt ge

dom, kartlägga den kompetensen förutsättningarnaochegna
för övergång kunskap arbetsmarknaden ochattsamt ge om
olika utbildningsvägar. teoriKursen omfattade fem veckor

sju praktikveckors olika arbetsplatser. Totalt 1lsamt
fick påbörjadedeltog 5 2arbete,annatpersoner varav

utbildning gick tillbaka tilloch Samhall JHP.resten
Erfarenheterna från relativtdenna första kurs godavar

med praktikperioden varitundantag för borde bättrehasom
planerad. Kursplanen för Startskottet 2" med åtta del-nr

modifierades till erfaren-något med hänsyn detagare vunna
lika positivt vidheterna. Resultatet blev ungefär densom

tidigare komplikation ikursen sammanhanget attmen en var
arbetsförmedlingar brist lönebidrags-kommunens hade på

medel.

vidareInom för projektet övergångar kommakunderamen
till inom Samhallsstånd för fem arbetadepersoner som
Service tjänster fastighetsservice Jämtlands-och med åt

fick otraditionellabyggen AB. Efter beslut från AMS medel
i finansiera lönebidragför kostnaden föranspråktas att

utgjor-första anställningsåret. övergångarunder det Dessa

anställningstiddes kvinnor årstvå med 22 mänsamt treav
sig.i genomsnitt Samhallanställningmed åtta års bakom

projektetI slutsatserna från betonar det krävs attattman
vid anställningen tid kanredan klart det eftergör attman en

bli aktuellt övergång till arbete utanför Samhall.med ett

projektet inteMånga dem berördes medvetnaav varsom av
viddetta. många anställdaEn slutsats deattom annan var av

Samhall konkurrenskraftiga påhar god kompetens och är
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen därför iborde större

omfattning erbjuda ledig-hittills Samhallanställda sökaän att

kontinuerligaanmälda platser. Här kan samverkansmöten

mellan Af/Ami och Samhall bana vägen.
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Övergångar4.6.7 med hjälp lönebidragav

För de 776 Övergångarna år 1996 enligtkrävdes Samhall
Årlönebidrag i 60 fallen. 1995, då Övergångarnaprocent av

betydligt fler, erfordrades lönebidrag i 74 procentvar av
fallen.

Beslut lönebidrag bidrageller i form exempelvisom av
rekryteringsstöd vidskall utgå Övergång från Samhall fattas

Af/Ami liksom bidragsnivånbeslut vid lönebidrag.av om
AMS centralt inte uppgiftersammanställer några utfallet.om

Utredningen uppgifterhar begärt från berörda länsarbets-
nämnder avseende övergångarna i regionalafem Samhall-

bolag år 1996. Uppgifterna skulle övergångar utanavse
bidrag respektive lönebidragmed eller arbetsmark-annan
nadspolitisk åtgärd i bidragsnivåerförekommande fallsamt
för lönebidragen. Möjligheterna följa beslutenatt upp av
Af/Ami i anslutning till Övergångarna förefaller variera hos
olika länsarbetsnämnder. inkommitDe har ochsvar somsom

Övergångarna från fyra Samhallbolag 1996 visar iåravser
fallen spridning i bidragsnivåernabetydande förtre av en

Övergångarna lönebidrag.med Användningen andra typerav
arbetsmarknadspolitiska stöd i Övergångsamband medav

redovisas också nedan.

Bolag lönebidragA: med 90, 80, 70, 65, 60, 50, 49,75,
40 och 39 bidragsnivå några övergångar medprocent samt

rekryteringsstöd respektive eget-bidrag.starta

Bolag lönebidragB: med 80, 6075, 70, 65, procent
bidragsnivå några rekryteringsstödövergångar medsamt

respektive eget-bidrag.starta

Bolag C: lönebidrag med 80 respektive 60 procent
bidragsnivå.

Bolag D: lönebidrag med 90, 80, 60, 5075, 70, 65, och
10 bidragsnivå några övergångar medprocent samt

rekryteringsstöd respektive eget-bidrag.starta
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Avknoppningar4.6.8

Avknoppningar de allra åren utvecklatshar under senaste

avknoppning inne-strategi skapa övergångar. Enattsom en
affärsidébär Samhall utvecklad en del Samhallsatt en av av

privat företag ellerverksamhet övertas ett annat avav
bildar företag. förutsättningSamhallanställda, En ärettsom

arbetshandikapp tillövergår detSamhallanställda medatt

anställning.förvärvande företaget och får fast De senaste
kommit tillövergångar ståndåren har drygt hundraett par

till avknoppningaravknoppningar. Möjligheterna hargenom
aktualiseras ii utsträckning kommit samband medökad att

inomomstruktureringsarbetet koncernen.det pågående
vissai februari 1997 antagit koncerngemen-Samhall har

avknoppningarna.riktlinjer församma

Övergångar internationella aspekter4.6.9 -

särskildarbete harför EuroparådetsInom expert-enramen
frågan övergång från skyddatkommitté nyligen behandlat om

publicerades 1996till reguljärt sin slutrapportarbete. I som
expertkommittén rad förslag.lämnar en

varitexpertkommitténs arbete har denförUtgångspunkten
1992rekommendation Europarådet Recommen-antogsom

policy for people withcoherentdation R 92 6No on a
rekommendationen bådeskyddat arbetedisabilities. I ses

tillförberedelse förövergångsfas och överstegetensom en
arbetshandi-erbjudareguljärt arbete och sätt attettsom

stödjandeuppgift i anpassad ochkappade utvecklande enen
miljö.

integrationenekonomiska med arbets-Den personerav
både kräverhandikapp komplexär process som enen

påaktionsplan de många aktörernasamordnad och att agerar
bakgrund går detaktivt samordnat Mot dennaoch sätt.ett

dialogbetydelsen konstantöverbetonaknappast att av en
kring integrationeninblandade hurmellan alla parter av

möjliggöras, Europarådetsarbetshandikappade skall anser
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expertkommitté. Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar,
nationella, regionala myndigheteroch lokala handikapp-och

organisationerna bör stimuleras fram åtgärdsprogramatt ta
för lång, medellång och kort sikt. De bör bidra tillockså att
medvetandet arbetshandikappade förmåga ökarom personers
hos arbetsgivare, arbetstagare, rekryterare och personal-
handläggare.

Europarådets expertkommitté betonar viktigtdet äratt att

skyddat arbete uteslutande förbehålls inte kanpersoner som
arbeta på den reguljära arbetsmarknaden lång radens om en

tillstödåtgärder står förfogande. Kommittén vidare attanser
logisk följd detta det bedrivs aktiv politikär atten av en som

främjar till reguljäraövergång den arbetsmarknaden bland

arbetstagare har förbättrat arbetsförmågan och återsom som
ikan arbeta arbetsmiljö.normal Andelen övergångar ären

emellertid ilåg länder inte villkor kringhar hårdaäven som
vilka erbjudaskan skyddat arbete.personer som

finns enligtDet expertkommittén hinderrad moten
övergångar från skyddat arbete:

sådana hänger miljön i vidastemed0 som samman
bemärkelse;
i arbetsmiljövanlig inte alltid bereddär att0 en man

med-funktionshinder dessaävenacceptera personer om
kan villoch arbeta;
det skyddade arbetets struktur ibland inte villgör0 att man
bli effektivamed de och produktiva arbets-mestav
tagarna;

funktionshinderarbetstagaren med ibland inte bereddär0
den osäkerhet det innebärakan arbetamötaatt attsom

reguljäraden arbetsmarknaden.

Hindren emellertid undanröjaskan rad åtgärdergenom en
riktade dels till själva, tilldels de företagpersonerna
motsvarande inom vilka de arbetar.

viktigasteEn de åtgärderna onödig institutiona-motav
lisering i enligtskyddad verksamhet expertkommitténär att
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värderingåterkommande förmågorna hos degörman en av
arbetshandikappade Genom också utarbetaattpersonerna. en
aktionsplan individuell handlingsplaneller de stöd attges
finna reguljäraarbete på den arbetsmarknaden om
värderingen visar förutsättningarde har arbeta där.att att

iI syfte arbetstagarna skyddad verksamhetgöraatt
orienterade arbete på den arbetsmarknaden böröppnamot

anställningarna i den skyddade till-verksamheten vara av
fällig karaktär under första åren, enligt expertkommittén.de
Osäkerheten kring jobb på den arbets-öppnaatt ta ett

garantiminskas alltid finnsmarknaden kan detattgenom en
till intefâr återgå skyddad verksamhet det gåratt man om

bra på den arbetsmarknaden.öppna
viktig iArbetsförmedlingen spelar roll. Den skall egen-en

arbetsgivare arbetssökandeskap förmedlare mellan ochav
tillunderstödja övergång från skyddat arbete på denarbete

reguljära arbetsmarknaden.

Sheltered employment and transition fromI rapporten
in Austria, Finland,sheltered ordinary employmentto

LinaSwitzerland Erik ochNorway, Sweden ana Samoy
vissa de åtgärderWaterplas, 1995 dras slutsatsen att somav

varitvidtagits främja harhar för övergångaratt
inte varitframgångsrika andra har det. En mängdmedan

bliolika villkor måste uppfyllas för övergångar skallatt

följande:framgångsrika. Några dessa ärav
träning införfå övergången;arbetstagarna måste0

ordinarielöneskillnaden mellan den arbetsmarknaden och0
drivkraft;måstedet skyddade arbetet utgöra en

för övergång måstede aktuellaär0 varapersoner som
produktiva;

understödjaarbetsplatsen måste övergången;0
möjligheter.mäste erbjuda sådanaarbetsmarknaden0

internationella studie visarErfarenheten från denna det äratt
särskilt hitta vanliga jobb till utvecklingsstörda ochsvårt att

innebärpsykiskt sjuka andelenDetta över-attpersoner.
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gångar i skyddade verkstäder där dessa dominerargrupper
i regel låg.är extremt

En slutsatserna från 1992 års studie skyddat arbeteav av
inom EG se ovan verkstäderna åtminstone delvisattvar
borde omvandlas till träningscentra de skall bidrakunnaom
till den sociala integreringen arbetshandikappade. Genomav
reformeringen det skyddade arbetet har Norge utvecklatsav
i denna riktning det ansågs studien utfördesnär förmen vara
tidigt dettaavgöra kunde komma leda tillatt att ettom
väsentligt ökat varaktigaantal övergångar till reguljäraden
arbetsmarknaden. Möjligheterna till övergångar till delär en
beroende rådande arbetsmarknadsläge med hög arbetslös-av
het i många europeiska länder. dåligEn ekonomisk situation
borde dock inte ursäkt för målsättningenövergeattvara en

integrering i vanlig arbetsmiljö, påpekas i studien Shel-om
tered employment transitionana from sheltered ordinaryto
employment in Austria, Finland, Norway, Sweden ana
Switzerland.

I fråga forskning övergångar viktigtdetär attom om
det med fåtal undantag antingen saknasnotera att ett upp-

gifter övergångar eller endast uppgifter relativattom om
andel övergångar redovisas. Uppgifter saknas vadom som
kännetecknar de anställda lämnat den skyddade verk-som
samheten, den anställning gickde till, hur länge detyp av
lyckades kvar, hur deras karriär utvecklades Enstanna osv.
jämförande uppföljning dem lämnat skyddad verk-av som
samhet skulle det möjligt identifieragöra faktoreratt som
bidrar till blirövergångar framgångsrika misslyckas.elleratt
En sådan studie skulle lära mycket nationelloss mer om
politik jämförelserän andel övergångar,rena av menar
Europarådsstudien.

Studien betydelsen begreppet övergångattmenar av
förändras den skyddade verksamhetennär i sig förändras.
Traditionellt har skyddade verkstäder iståttsett motsats-
förhållande ibåde förhållande till den reguljära arbets-
marknaden till inrättningaroch exempelvis dagcenter.som
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Skyddat arbete utfördesarbete medvar som av personer
funktionshinder i miljö mängdersegregerad meden av
materiellt, finansiellt mänskligt Uppfattningarnaoch stöd.

gick isär nödvändigheten anställningsavtaldet gälldenär av
enligt studien tidigare tydligaoch lön. I dag håller den

gränslinjen icke blimellan skyddat och skyddat arbete på att
Åotydlig. sidan ilämnar anställda skyddad verksamhetena

Åservice iallt oftare för utföra samhället". andradenna att
sidan reguljärförekomsten arbete med stöd ellerökar av

personligtsysselsättning intensivt mänskligt stöd,med och
materiellt mins-förutom finansiellt och stöd. På gångsamma

aktiviteter ikar införandet arbetsrelaterade dagcenterav
i tillförhållande skyddat arbete.gapet

produktivitet produktion ställs alltpå ochNär kraven
emellertiddet ledahögre på de skyddade verkstäderna kan

funktionshindrentill har de svårastedeatt personer som
alltså från den skyddade verk-hotas omvänd övergång,av

tillsamheten dagcentra.
istimulera ökat mångaför övergångar harIntresset att

exempelvisl980-talet. gällersedan slutet DetEU-länder av
Österrike, vilket i studieni Finland belysesoch Norge,

transition from shelteredandSheltered Employment to
Austria, Finland, Norway, Swedenordinary inemployment

stigandeorsakerna de kostnadernaand Switzerland. En ärav
Åtgärder för stimulera övergångarför skyddat arbete. att

iñnansieringsmetoder,kombineras alltid hävdasmed nya
in Community.studien Sheltered Employment the European

huvudfrågan måste ställas detDär överatt ommenar man
ökningväsentliggår åstadkomma någon över-taget att av

kommersiell synvinkel motsättningfinnsgångarna. Det enur
högproduktiva verksamhetenanställda lämnarmellan att

kommit tillproduktivasamtidigt mindre anställda harsom
justverksamheten därför de har lågden skyddade att

i vilkenockså utsträck-produktivitet. avgörande frågaEn är

ning vanliga bereddaarbetsplatser är att acceptera personer
itidigare arbetat skyddad verksamhet.som



Rehabilitering personalutveckling 141SOU 1997:64 -

Utredningens överväganden och förslag4.7

Rehabilitering4.7.1

kapitel utredningenSom framgår 3 föreslår att syste-enav
matisk bedömning individens arbetsförmåga och arbetetsav

rehabiliteringsprocessen. Bedöm-helakrav skall ske genom
innanredanningen individens arbetsförmåga skall skeav

kartläggningentillanställningen stånd. Resultatetkommer av
kartläggningindividen skall matchas med resultatet enavav

föreligga innanskall redankrav ocksåarbetets ettsomav
bedömningar skall sedananställning Dessa bådasbeslut fattas.

systematiskt rehabiliteringsarbeteförgrundenutgöra ett som
olikaanställningstiden förskall fortgå under hela samt

arbetsmiljö-arbetsanpassninginsatser i och andraform av
Bedömningen individens arbetsför-förbättrande åtgärder. av
revideras arbetskraven fortlöpan-regelbundet ochmåga skall

tillkommerarbetsuppgifter/ -arbetsmomentde kartläggas när

rehabiliteringsarbetetsystematiska äreller förändras. Det en
utredningens ökaförslagförutsättning för attatt om

reguljära arbetsmark-till denfrån SamhallÖvergångarna
förverkligas.skall kunnanaden

övergångsarbete kräverrehabiliterings- ocheffektivareEtt
Samhall. Dettamellan AMV och ärfördjupad samverkanen
mellan AMV ochsamverkansdokumentsyftet med detockså

behandlatsunderteckandes och harnyligenSamhall somsom
Samverkansdokumentetutredningsbetänkandet.tidigare i

tillämpning. Enligt vadpraktisktigenomförasmåste nu
intervjuer efterfunnit vid såvälutredningen har somegna

djupintervjuer harframkommit vid devad har somsom
redovisasutredningens uppdrag ochpågenomförts ovansom

idirekt misstrospänningar och iblandfinns i starkadet dag
Samhall.Arbetsmarknadsverket ochmellankontakterna

undanröjas rehabili-måste kraftfulltDessa problem om
harskall kunna lyckas. Härterings- övergångsarbetetoch

moderbolag deAMS och Samhallsledningarna försåväl som



Rehabilitering142 personalutveckling SOU 1997:64-

regionala respektivebolagen länsarbetsnämnderna Lan ett

Vägvisare.såsomstort ansvar
Den samverkansöverenskommelse träffatsharnya som

mellan Arbetsmarknadsverket och Samhall detattanger
regionala lokala samarbetetoch mellan Arbetsmarknads-

i regionalaverket och Samhall skall dokumenteras kontrakt.

Såvitt utredningen hittillsvarandehar kunnat konstatera har

regionalasamarbetsöverenskommelser mellan bolag och Lan
varierande kvalitet åtskilligaoch tyngd. Ibland går år mellan

revideringarna intrycketoch Överenskom-är närmast att

praktiskmelsen liten betydelse och doku-har ärsnarast ett

pliktskyldigast tagit fram eftersom frånment mansom man
nivå i organisationen blivithögre ålagd detta.göraatt

Utredningen de kontrakt mellan bolaget och Lanattanser
enligt nyligenden träffade samverkans-skall upprättassom

dignitetmåste få helt vadöverenskommelsen änannaten
hittills varit fallet regionalamånga gånger med desom

regionalt kontrakt skallsamarbetsöverenskommelserna. Ett

operativa styrsignaler i organisationentydliga ochsända ner
vunnitårligen revideras på grundval de erfarenheter manav

framtiden.förändringar ioch krävs verksamhetende som av
Utredningen vill i också erinradetta sammanhang deom

i kapitel 3framförts behovetsynpunkter av ensom om
rehabiliteringskedjan.helavokabulär genomgemensam

enkätundersökning bland drygt l 100 arbets-Genom en
utredningenhandikappade inom Samhallarbetstagare har

personalutvecklinganställdas på bl.a. ochundersökt de syn
personalutbildning väsentliga inslag ibåda utgörsom
rehabiliteringsprocessen. redovisas tidigare iSvaren, som

bildkapitlet, i avseenden positiv dehel delger en en av
sina inomsitt arbete och arbetsförhållandenanställdas påsyn

i sinanöjda förSamhall. Många och uttryck dettaär ger
på enkäten.svar

återstårMen det också uppenbart mycket göraär att att
inte i sitt 2635 de utvecklas arbete,när procent attanser

sig i sittinte de får lära saker arbete,tycker attprocent nya
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inte53 de under det året harprocent att senasteuppger
i utbildning aktiviteterdeltagit någon eller andra för att

rehabili-utvecklas i sitt arbete Ett systematisktetc. mer
terings- tilloch övergångsarbete bör kunna leda annanen
bild vad på detta har framtonat enkäten.än sättsom genom

Likaså svarsfördelningenlämnar det gäller utveck-när

lingssamtal utvecklingsplaner övrigt önska.och del atten
Visserligen hälften eller 52 de underdrygt procent attuppger

utvecklingssamtal sinåret haft meddet har närmastesenaste
inte 42chef, de har haft det.45 procent attsvararmen

till finnsJa på frågan "Känner du detprocent att ensvarar
dig ditt i Samhall "personlig utvecklingsplan för och arbete

Nej.hälften, 54medan än procent, svararmer
ointressantutredningens uppfattning i principenligtDet är

deltagit iintede harde svarat attsomom personer
respektive inte personlig utveck-utvecklingssamtal har en

Även utvecklingssamtallingsplan fel.har svarat ettom
uppfattningenligt ocharbetsledarensskulle ha ägt ettrum
faktisktutvecklingsplan skulle före-karaktärendokument av

individens uppfattning har häntligga, vaddetär om som
rehabili-väsentliga.inte det Föreller hänt är attsom

personalutbild-personalutvecklingenteringsprocessen, och
berörda arbetstagarenningen fungera krävs denskall äratt

metodisktdelaktig iinformerad Ettväl och processen.om
dokumentation i form utveck-rehabiliteringsarbete kräver av

lingsplan/handlingsplan.
arbetshandikappade inomPersonalutbildningen för de

genomsnitti 2,6 antaletSamhall omfattade 1996 procent av
vilket på arbetsmarknadenarbetstimmar, detsammaär som

i Variationen olika Samhallbolagsin mellanhelhet. storvar
i intervallet 1,3-4,0 Många Samhall-och låg procent.

lågutbildade. Bland de rekyteratsanställda är personer som
till 1993-1995 hade 62 högstSamhall under åren procent

Utredningengrundskoleutbildning. det angelägetärattanser
personalutbildningen inom får väsentligt ökadSamhallatt

systematiska rehabili-integreras i detomfattning och denatt
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teringsarbetet.
Förutom omfattning på personalutbildningen inomökad

utredningenSamhall det angeläget deäratt attanser
i reguljär utbildning.stimuleras delta Efter-anställda bör att

lågutbildad sjunkit kraftigt.frågan på arbetskraft har Låg
utbildning förutsättningar fågenerellt sämresett attger

möjlig-fotfäste på arbetsmarknaden. För ökaoch lyckas att

lågutbildade inomheterna till övergångar bland de Samhall

kompetensutveckling i liksom i reguljäramåste arbetet det

utbildningsväsendet stimuleras.

i beviljas utbild-En Samhallanställd kan redan dag
i reguljär utbildning. dåningsbidrag för delta Detta skeratt

enskil-inom arbetsmarknadsutbildningen. denför Förramen
inkomstminskninginnebär eftersom dagpen-de detta dock en

ligger till beräkningenningbeloppet, grund för avsom
utbildningsbidraget, 80 löne-högst kompenserar procent av

stimulera lågutbildade inom Samhallkostnaden. För attatt

enligt utredningens uppfattningtill utbildning börta steget en
bidragskonstruktion med löneutfyllnad.utformas

tillutbildningssatsning också bidraskulle kunnaEn en
Villkoret utbildnings-genomströmning hos Samhall. förökad

löneutfyllnadsersättning kombinerasskulle medbidrag med
vikarie.ersättningsrekryterarkravet Samhallatt en

utbildnings-arbetshandikappade arbetstagare med lågAlla
iinte förväntas delta den föreslagnanivå inom Samhall kan

exempelvis andrautbildningssatsningen. Här spelar ålder och
intellektuellain. medförutsättningar Gruppen arbetstagare

möjligheten tillfunktionshinder inte uteslutas frånbör dock

utbildning. deltagande ikompentenshöjande För dessa kan
SÄRVUX utbildningar inomanpassade folkhögskolaneller

alternativ. måstelämpliga Ett grundläggande kravutgöra
enskilde motiverad delta i sådanden är attatt envara

anställningstrygghetenutbildningsinsats och att garanteras
långsiktiga målet för många övergång fråndetäven ärom

till reguljära arbetsmarknaden. Kostnader förSamhall den

reguljärfinansiering föreslagna satsningen påoch denav
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utbildning för lågutbildade inom Samhall behandlas i kapitel

Enligt uppgifter från Samhallbolagen går det i genomsnitt
29 arbetshandikappade arbetstagare arbetsledare. Varia-per
tionsbredden enligtär bolagens uppgifter. Det bekräftasstor
också de djupintervjuer genomförts på uppdragav som av
utredningen. I dessa intervjuadede arbetsledarna deanger att
har för alltifrån till12 120 arbetstagare. Minskningenansvar

andelen arbetsledare har enligt utredningens uppfattningav
gått för långt. Andelen arbetsledare eller motsvarande

Ökadstödfunktioner måste öka. arbetsledartäthet i kombina-
tion med väl fungerande strategi för rehabiliteringsarbeteten
skulle enligt utredningen medföra väsentlig effektiviseringen

verksamheten och leda till samhällsekonomisk vinstav en
välän kostnaden insatserna.för Dettamotsvararsom mer

behandlas iockså kapitel

Övergångar4.7.2

Andelen faktiska övergångar från Samhall till den reguljära
arbetsmarknaden uppgick år 1996 till 2,8 eller 776procent

brutto. Av dessa kommer antalpersoner ett attpersoner
återgå till Samhall inom IZ-månadersperiod s.k. åter-en
gångar. Andelen återgångar har de åren legatsenaste runt
40 procent.

Utredningen Övergångarna skulle kunna ökasattanser
väsentligt jämfört imed dag. De potentiella Övergångarna är
betydligt de faktiska.större I utredningsarbetetän har upp-
fattningar den s.k. övergångsmognaden inhämtats frånom
såväl arbetshandikappade själva arbetsledare ochsom perso-

inomnal Af/Ami. olikaDe bedömningarna visar följande:
På enkätfrågan "Tror du idu dag skulle klara0 att ett
arbete utanför Samhall" 43 de arbets-procentsvarar av
handikappade arbetstagarna Ja.
Pâ enkätfrågan "Skulle idu dag vilja ha arbete utanför0 ett
Samhall" 37 de arbetshandikappadeprocentsvarar av
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Ja.arbetstagarna
vid olika Samhall-enhetscheferarbetsledare/olikaSex0 sex

sin personal.övergångsmognaden hosbedömtharenheter
10 ochbedömningarna MellaniVariationsbredden är stor.

aktuellaarbetshandikappade bedömsde75 procent somav
lönebidrag påanställningtill medövergångför ettenen

bidragsnivå.80 procents
harmånga gångerarbetsledareAf/Ami att en0 anser

övergångsmognad. Deuppfattningorealistisk personerom
svårtoftaAmi detvid Af/ årintervjuats attattmenarsom

arbetsmarknaden åtreguljärapå denarbeteordna ett
övergångsmogna.bedömerarbetsledare varasompersoner

Även risken förAf/Ami pekarfrånSynpunkternaom
regul-ställs på denförväntningar på de kravfelaktiga som

bedömningarnaolikavisar dearbetsmarknadenjära samman-
för ökade över-betydandefinnsdet utrymmeetttaget att

Utredningen därför över-Samhall.gångar från attanser
skärpas.börgångskravet

minsti tilldaguppgårpå övergångarkravStatsmakternas
påanställdaarbetshandikappadedebrutto3 procent av

denpolicydokumentSamhallkoncernensårsbasis. I attanges
3-6i intervalletliggabörövergångarårliga procent.andelen

föreslårutredningenövergångskravetskärpningDen somav
successivtiochomedelbartintedockbör utangöras ett steg

möjligtskallsikt. detFörnågra års attatt svara uppvara
vidare-rehabiliteringsprocessenmåstehöjda kravendemot

vidare angelägetsystematiseras. Detoch ärutvecklas att

på löne-tillgångenocharbetsmarknadslägettillhänsyn tas
långsiktigtuppfattning kanutredningensbidrag. Enligt en

ligga 10påövergångskravetrimlig nivå på procentcaanses
är.per

förank-förberedda ochvälÖvergångarnaVikten ärattav
blir alltföråtergångarandelenOmmåsterade poängteras.

uppfattningutredningensenligtmåste detta enstor somses
viktigtSamtidigt detvarningssignal. är uppmuntra attatt
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vågar jobbpå utanför Samhall. Många deman prova av
övergångar "lyckas har föregåtts tidigare försök ochsom av
återgångar. Det dock viktigtär betona övergångsmåletatt att
inte får bli tvång riktat individen. Detett handlar imot
stället utveckla metoder tydligatt och funge-samtom en
rande ansvarsfördelning för övergångsarbetet.

Samhall har ambitiöst formulerad övergångspolicy vaden
gäller allmänt tillvägagångssätt krav på uppföljning ochsamt
återkoppling. Incitamenten till policyn iomsätta praktisktatt
handlande måste däremot förstärkas kraftigt. Här ekono-är
miska styrmedel väsentlig beståndsdel, vilket behandlasen
i kapitel

Det bl.a. viktigtär tydliggöra sambanden mellanatt över-
gångsintäkter och -kostnaden Andra viktiga åtgärder är
utbildnings- och utvecklingsinsatser riktade till anvisadede
arbetstagarna och inte minst till arbetsledare och företags-
ledningar. Den systematiska uppföljning och återkoppling av
övergångarna koncernpolicyn talar måste komma tillsom om
stånd och till i verksamheten. Här skulle kvalifice-tas vara
rad uppföljning och forskning intresse, någotstortvara av

utredningen återkommer till nedan.som
Det finns här anledning något beröranärmare någraatt av

de vanliga förklaringarna till varför andelenmest övergångar
inte är större:

Det allmänt svåra arbetsmarknadsläget med låg efterfrågan0
på arbetskraft i allmänhetstörsta och arbetshandikappad
arbetskraft i synnerhet;
Bristen på lönebidrag;0

Bidrag utgår vid rekryteringäven icke arbetshandi-0 av
kappade vilket konkurrerar de arbetshandi-utpersoner
kappade;
Tryggheten inom Samhall förär0 stor;
De Samhallanställda saknar motivation till0 övergångar;
Arbetsledarna och/eller de lokala företagen vill inte0 deatt

produktiva arbetstagarna skall sigmest söka därifrån;
Lönenivån i Samhall för ihög förhållandeär till0 lönerna



personalutveckling 1997:64Rehabilitering SOU148 -

arbetsmarknaden.reguljärapå den

villpunkteroch dessai detalj påingåUtan att en avvar
till ochkommentarernågra kortautredningen ändå envarge

dessa.av
Även svårtoch detpå arbetskraft lågefterfrågan ärärom

mycketihågviktigt kommajobb detfå stortär ettattattatt
lågkon-1990-taletsvarje år. Närnyanställningar skerantal

000gjordes 790år 1993djupastjunktur somvar - -
fick jobbhälften demnyrekryteringar. Mer än varsomav

arbetsmarkna-nytillträdande påellertidigare arbetssökande
flestaarbetsgivarbyten. Derekryteringarövrigaden, var

kanalerutnyttjat andra änhandi förstajobb hadeficksom
arbetsgivare,meddirektkontakterarbetsfönnedlingen: per-

sonliga kontakter, annonser osv.
reguljäraanställning på dentillSamhallövergång frånEn

praktik denhosofta/i regelföregåsarbetsmarknaden av
tillkommitpraktik harvälarbetsgivaren. Näraktuella en

övergång,tillledervanligt dettamycketstånd detär att
intervjuer.vidinhämtatutredningenuppgifterenligt de som

arbetsmarknads-andralönebidrag ellertillMöjligheterna
i sammanhanget.betydelsepolitiska stöd har

starktutredningenvilllönebidragpåbristengällerNär det
med-Samhallföretagetlokalaviktigt detdetbetona är attatt

ochlänsarbetsnämndenvid behovAf/Ami ävendelar samt
hindrasövergångarregionala bolagetdet attansermanom

angelägetvidarelönebidrag. Detbrist ärföljd på atttill av
till-avtal/kontraktträffarlänsarbetsnämndenochbolaget om

inte hindrasövergångarsålönebidragsmedeltillgång att av
ikapitel Det böriocksåfråga berörsdetta skäl. Denna

övergångarockså skerdetpåpekas utansammanhanget att
År Övergångarnaskedde 401996lönebidrag. utanprocent av

lönebidrag.
medi samband över-betydelseLönebidragen har stor

gjordes 601996årbruttoövergångarna procentAvgångar.
Även den klartlönebidrag ärlönebidrag.hjälpmed omav
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viktigaste stödformen skedde hel del övergångar meden
hjälp rekryteringsstöd och eget-bidrag. Hurstarta storav
omfattning de båda sistnämnda stödformerna hade har det
inte varit möjligt för utredningen kartlägga iatt ettmen par
undersökta bolag har andelen legat på 10 eller någotprocent

finnsDet anledningall ökad användningatt uppmuntramer.
andra arbetsmarknadspolitiska stödformer lönebidragänav

i de fall övergångar inte bedöms kunna ske någon formutan
bidrag.av
Det faktum utgårbidrag vid rekrytering ickeävenatt av

arbetshandikappade förvissokan problem. Detutgöra ett
gäller framför allt på lokala arbetsmarknader där mycketen

del rekryteringarna åtminstone periodvis sker medstor av
någon bidrag.form Eftersom många övergångar sker medav
stöd lönebidrag viktigtdet dock erinraär att attav om
lönebidrag kan utgå tidunder längre medan flertalet alterna-
tiva bidrag, exempelvis rekryteringsstöd, tidsbegränsade.är

Tryggheten i Samhall för hävdas det. Formelltär stor, sett
detta intedock fallet.är Lagen anställningsskydd LASom

gäller inte för iarbetstagare skyddat arbete. I gällande
kollektivavtal för -Samhall dock reglernaattanges om
uppsägning och avsked enligt LAS ändå skall tillämpas vid

uppsägning personliga skäl. En anställning inom Samhallav
innebär tillstår arbetsmarknadens förfogande. Denatt man

skyldiganställde sinlämna anställningär han/honatt om
erbjuds arbete han/hon har förutsättningar klaraett attsom

hos arbetsgivare.av en annan
Det enligt utredningens uppfattningär viktstörsta attav

såväl Af/Ami iföretaget anslutning till rekryteringsom en
ingående informerar syftet med det skyddade arbetet,om om
den rehabiliteringsprocess inleds och de övergångsmålsom

Övergångargäller. inteskall dock tvingas fram. Genomsom
personalutveckling, utbildning, och andrauppmuntran
motivationshöjande åtgärder skall Övergångarna främjas.
Utredningens förslag ökad arbetsledartäthet leder tillom
ökade för motivationshöjande åtgärder. Genom attresurser
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färre arbetstagare bör detarbetsledare får föransvar
tidiga-exempelvis bli möjligt för arbetsledaren besökaatt en

arbetsplats underpå hans eller hennesarbetstagare nyare
anställningstiden.praktiktiden första Rätteneller den att

12-månadersperiod finnastill inom böråtergå Samhall en
blifår inte så stark den lederövergångkvar. Pressen på att

till utslagning.
påståen-Utredningen bekräfta eller dementerakan varken

intearbetsledare/lokala företagdet det förekommer attatt

sigskall sökaproduktiva arbetstagarnavill deatt mest
såväl Samhallföretagdärifrån. Vid intervjuer somuppger

i vilken utsträckning detAf/Ami förekommerdettaatt men
Företeelsenmöjlighet bedöma.utredningensker saknar att

dålig ekonomi. Ettvanlig i enheter medtorde mestvara
beräknautredningens förslaggenomförande över-attomav

motverkai kapitel skullegångsintäkter fram 5läggssom
högproduktivainlåsningtill s.k.eventuella tendenser av

arbetstagare.
förhållande till lönernaiLönenivån Samhall för högi är

ibland. Gene-detpå arbetsmarknaden, hävdasden reguljära
ilöneniväerna inom Samhall lägre änrellt dockär mot-sett

reguljära arbetsmarknadenbransch på densvarande men
nivå.ibland på lokalförekommermotsatsen

väsentligt löne-uppfattning detEnligt utredningens är att
de inte kaninom fastställs så utgöranivåerna Samhall ettatt

arbetsmarknaden.reguljärahinder tillför övergång den
vid avtalsförhand-beaktasUtredningen dettaförutsätter att

lönehöjningtill skalllingarna. Möjligheterna ettvara aven
incitamenten övergångar.för

särskilt villutredningen fästaform övergångarEn somav
innebäravknoppningar. Detpå s.k.uppmärksamheten är att

företagverksamhetdel Samhalls över ett annattas aven av
arbetshandikappadesamtidigteller Samhallanställda somav

anställningoch får fasttill förvärvande företagetgår detöver

tidigare i kapitlet drygtredovisats hardär. Som ett par
åren avknopp-dehundra övergångar skett senaste genom
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ningar. Utredningen detta formär övergångarattanser en av
stimuleras.börsom

Övergångarna från Samhall till reguljäraden arbets-
marknaden måste, framhällits, öka för flerattsom ovan

i dag skall beredasän möjlighet till den arbets-personer
marknadspolitiska åtgärden skyddat arbete och den rehabili-

tering detta skall innebära. Utredningen vill i dettasom
sammanhang för de allt starkare tilltendensernavarna
framväxten skyddat iarbete kommunal regi, oftaav
benämnd Komhall. Ett väsentligt tillskäl kommunaltatt
skyddat diskuterasarbete eller planeras i allt fler kommuner

Samhall tvingatsär införa anställningsstopp minskaatt och
antalet arbetstillfällen. Med ökad genomströmning skulleen
fler arbetshandikappade kunna beredas möjlighet till skyddat
arbete inom Samhall. Därigenom kan nackdelarna med kom-
munalt skyddat arbete motverkas.

En de utredningar banade för bildandetvägav som av
Samhall beskrev det dåvarande primär- landstings-och
kommunala huvudmannaskapet för den skyddade verksam-
heten följandepå det splittradesätt: huvudmannaskapet
har inneburit nackdelar beträffande såväl planering driftsom

verksamheten. Bl.a. har det skapat osäkerhet vadav avser
den egentliga fördelningen för utbyggnadenansvaretav av
verksamheten mellan och kommun. iDetta har sinstat tur
bidragit till betydande regionala skillnader tillgångeni på
skyddat arbetet. Detta upplevs dåorättvist, arbets-som
handikappade i skyddat arbete får bättre ekonomiska och
sociala villkor de inte har tillgång sådantån till arbetesom
på hemorten. " OSA-utredningen SOU 1975:82 En utveck-

ling tillbaka vad beskrevs OSA-utredningen imot som av
mitten 1970-talet förhindras.måste Därför det nödvän-ärav
digt rehabiliterings- och övergångsarbetet förbättrasatt

väsentligt jämfört imed dag.
Invandrare kvinnoroch underrepresenteradeär bland

Övergångarna. Ungefär 18 de arbetshandikappadeprocent av
har invandrarbakgrund dessa svarade endast för 13men
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Övergångarna år 1996. På motsvarande sätt utgörprocent av
förkvinnorna 46 de anställda svarade baraprocent av men

första halvåret 1996 3430 Övergångarna procentprocent av
särskilda insatserMetodutveckling och förår 1995. att

invandrare kvinnorstimulera bland ochövergångar är ange-
lägna.

inteövergångsarbetet skall lyckas krävs baraFör ettatt
intensifierat mellan AMV och Samhallbolagetsamarbete utan

rehabiliterings-systematiskt och övergångsarbete.även ett

fackligtDet gäller såvälOckså måsteandra engageras.
regionala före-råd där bl.a.förtroendevalda Samhallssom

olika myndigheterhandikapporganisationerna ochträdare för

olikaoch erfarenheter hosingår. viktigt kunskaperDet är att
inhämtas påsynpunkterintressenter tillvara och derasatttas

grundval denSamhalls verksamhet. Påolika aspekter avav
finns kring meddokumentation kontakternasomsparsamma

intressenterhandikapporganisationerna och andra samt

utredningen detintervjuuppgifter slutsatsenutifrån drar att
dessa kontaktytor. DettaSamhall byggerangelägetär utatt

nivå. sammanhangetregional och lokal Iinte minst pågäller
Samhall harbetydelsenvill utredningen vidare peka på attav

näringslivsorga-arbetsgivare ochmed lokalakontaktergoda
övergångar.underlättaminst för detta kannisationer, inte att

forskning måsteuppföljning ochUtredningen attanser
i arbetslivet.funktionshindrades villkorkringstimuleras

rikta-åtgärderoch kommun förkostnaderna förTrots statatt
berördaantaletarbetshandikappade omfattande ochde ärmot

forskningen området blygsamindivider ärstort, av
inom Samhall detverksamhetenomfattning. det gäller ärNär

uppfattning särskilt intresse studerautredningensenligt attav
till reguljära arbets-kring övergångar denfrågorraden

länmar skyddatVad kännetecknar demmarknaden. som
till, tillgår de går devilken arbetearbete, typ sammaav

till övergångbranscher, chansernaandrabransch eller är

industri, lyckas deinom tjänster hur längeänstörre stanna
tillvilka bidrarkarriär, faktorerutvecklas deraskvar, hur att
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misslyckas/lyckasÖvergångarna några de frågor därär av
studier angelägna. Här bör enligt utredningens uppfatt-vore
ning Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kunna

spela väsentlig stimuleraroll för och/eller genomföraatten
projekt. Institutetangelägna inrättades januariden 1som

1997 skall främja, stödja och genomföra främst utvärderings-
studier arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder ochav
studier arbetsmarknadens funktionssätt.av

Det bör i intensifierat rehabiliterings-betonas ochatt ett

övergångsarbete det väsentligt följaär även ochmätaatt upp
variablerandra övergångar. exempelvis sjuk-Det gällerän

frånvaro, utbildning och arbetsanpassning.
De arbetsmarknadspolitiska insatserna i dagägnas ett

betydande intresse i hela Europa. åtgärder tillskapasNya och

gamla omformas. Detta gäller också sådana arbetsmarknads-

politiska riktasåtgärder arbetshandikappade, däri-motsom
bland skyddat arbete. I flera exempelvisländer har man
diskuterat förändringaroch/eller genomfört syftar tillsom

till reguljäraökade övergångar från skyddat arbete den

Utredningenarbetsmarknaden. det angelägetattanser vore
inhämta ingående information förändringar ochatt mer om

erfarenheter europeiskafrån antal länder.ett
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5 Samhalls effektivitet i ett

ekonomiskt perspektiv

Utredningens förslag i sammanfattning:

Samhalls uppdrag
Uppgiften anordna, leda och samordnaatt verksamhet som
bedrivs inom koncernen för meningsfullt och utveck-att ge
lande arbete arbetshandikappade där behoven finns,
föreslås kvarstå oförändrad.

Mål och resultatkrav
I Det, utifrån Samhalls uppdrag, övergripande målet för

Samhall delsär, bereda meningsfullt arbete arbets-att
handikappade, dels rehabilitering skapaatt över-genom
gångar till anställning i andra företag. Ett mål som
utredningen vill betona.

De till målet fogade resultatkraven och förutsättningarna
föreslås ändras i följande avseenden:

Andelen övergångar till arbete på den reguljära
arbetsmarknaden skall successivt ökas från nuvarande 3

för på sikt förhållandenanärprocent, medger detatt
tilluppgå 10 de arbetshandikappadeprocentca av

anställda på årsbasis.
Samhall bör enligt den modell redovisas i avsnittsom
5.2 årligen beräkna och redovisa intäkten sina över-av
gångar.
Samhall skall ha affärsmässig effektivitet och verk-en
samhetsstruktur sådana intäkter det täckerattsom ger
Samhalls kringkostnader för produktionen. Bidrag till
arbetskraftskostnaden för de arbetshandikappade skall

i erforderlig omfattning.utges statenav
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finnsbehovendärarbeteskapauppdragSamhalls att
kvarstå.bör

personalekonomisk redo-införtskall,Samhall när man
merkostna-sinaspecificeraårsredovisningi sinvisning,

övergångsarbeterehabilitering/utveckling ochförder
anställdaarbetshandikappade ettsinaavseende som

för dessabidrag frånfåförunderlag statenatt mer-
kostnader.

redovisapersonalberättelseårligen iskallSamhall en
rehabilitering/utveckling,för bl.a.sina insatser anpass-

detta,försina kostnaderövergångsarbete, samtochning
ochaktörermedfrågori dessasamverkan externa
förpersonalberättelseutveckla den utgesdärmed som

1996.

Övriga förslag
merkostnadsersättningSamhallsföreslårUtredningen att

delochlönerelaterad delisikt delaspå somenenupp
deutifrånbestämsochÖvergångarnamedvarierar som

Samhallföretag,med andrajämförtmerkostnader, som
övergângskostnader.rehabiliterings- ochsinaförhar

införandepåbörjaSamhall skallföreslårUtredningen att
förutsättningredovisningpersonalekonomisk ensomav

merkostnads-konstruktion förförslagetför att nyom
genomföras.skall kunnaersättning

årligenlänsarbetsnåmnd börochSamhallbolagRegionalt
lönebidragsmedelutsträckningi vilkenavtalträffa om

övergångar.Samhallstillgängliga förfinnasskall

resultatkravochMål5

ochmålenutredningen prövadirektiven skallEnligt om
krite-lämpligainnebär deSamhallför mestresultatkraven

de börellerresultatverksamhetensbedömarierna för omatt
förändras.revideras eller
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I avsikt bedöma Samhallsatt effektivitet och målenom
och resultatkraven kan behöva förändras, har utredningen
låtit utföra företagsekonomisk och samhällsekonomisken
studie Samhalls verksamhet Ekonomiskav översyn Sam-av
hall se bilaga 2 ibetänkandets bilagedel. Utredningens upp-
drag har genomförts ekonomerna Thomas Aronsson ochav
Claes Malmquist. I det följande redovisas bl.a. faktorer som
påverkar Samhalls effektivitet, Samhalls redovisning av
resultat och merkostnader, behovet personalekonomiskav
redovisning effektiviteten påverkassamt formerna förom av
Samhalls verksamhet.

Som tidigare beskrivits uppgiften,är eller verksamhets-
idén, för Samhall AB, anordna, leda ochatt samordna verk-
samhet bedrivs inom koncernen för meningsfulltsom att ge
och utvecklande arbete åt arbetshandikappade där behoven
finns.

Samhalls verksamhet bedrivs utifrån fyra regeringenav
sedan 1992 uppställda resultatkrav. Det innebär Samhallatt
skall erbjuda viss bestämd minsta sysselsättningsvolymen
för arbetshandikappade anställda, minst 40 deprocent av
nyanställda skall rekryteras bland utvecklingsstörda, psykiskt
sjuka och flerhandikappade, andelen övergångar till arbete på
den reguljära arbetsmarknaden skall uppgå till minst 3

brutto varje år och slutligenprocent behovet statligtatt av
stöd skall minska. Samhall har hittills infriat de ägarenav
uppställda resultatkraven, så när på kravet för över-som
gångar för år 1996 uppgick till 2,8 brutto.som procent

I Samhalls studie Samhall år 2005 sägsmot att:

Samhalls utgångspunkt är de fyra huvudmålenatt likvärdiga.är
Genom målen har så olikaatt karaktär kräver olika slag insatser,av
mäts med olika mått kan det lätt ställa dematt varandravara mot
och hävda de är motstridiga.att I debatten ifrågasätts ibland detom
är möjligt kombinera socialaatt och ekonomiska mål i verksamheten

Samhalls. Ofta ställs det ekonomiskasom målet de arbetsmark-mot
nadspolitiska personalutvecklingsmålen utgående från krav påatt
ökad produktivitet och effektivitet inte går förena med bra arbets-att
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arbetshandikapp.svåraremedförplatser personer

vidareSamhall säger att:

avgörandeekonomiskadessverksamhet ärvarjeFör ramar av
redan ärbesparingskravenEftersomSamhall.försåbetydelse, även

ochaffársvalenekonomi,frågaidet, attinnebärsåbetydande om
såledesfårAffårsvaletviktigare. ettblir alltaffársmöjligheterna

målområdena. Förövrigamed desambandömsesidigt trestarkt
arbetstillfallena lokalise-skallpåkravettillkommerdel attSamhalls

behoven.efteralltlandetöverras
starktömsesidigt ochliknandeövergångar harochMålgrupp ett

handikapp-Även samtligafrånkommerÖvergångarnasamband. om
målgruppeninnebärskillnader. Detvissa attså kan semangrupper

inte baraövergång. Det ärförpotentialenpåverkarrekryteringvid
behövsSamhallipersonalutvecklingsinsatsenlängehurfråga omen

varaktigbehövermångaockså hurövergånginnan enutan somom
inriktningenpåverkarövergångarpåförstärkt kravEttanställning.

Övergångarna skaparresultatet.ekonomiskadetochrekryteringenav
målgruppiFörändringarnyanställning.försidaå sin ett utrymme -

därmedochgenomströmningenpåverkasåledesövergångsmâl kan
produktions-ochverksamhetenför helaförutsättningarnaförändra

uppläggningen.

SamhallsstudierekonomiskaTidigare5.1.1 av

verksamhet

1981Redantidigare.genomförtsharstudierLiknande
tillämp-ochmodellbokslut,Socialtstudiegenomfördes en

nationalekonomenSamhällsföretagsgruppeninomning av
tillsyftadeStudienJonsson.Ernstdocentendåvarandeoch

verk-Samhallsvärdetsamhällsekonomiskadetberäkna avatt
samhet.

beträffandestudie RapportsamhällsekonomiskEn
konsultföretaget1986genomfördesSamhällsföretag av

LarsprofessoranlitadesstudienIAB.Invent management
utifrånstudienmedsakkunnig. Syftet attNordström varsom

dendelsutvärderaperspektivsamhällsekonomisktett
utökadeffektendelsverksamhetendåvarande enav
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verksamhet.

En studie Arbete åt arbetshandikappade genomfördes
1993 Tarmo Haavisto, Sören Höjgårdav och Vassilios
Vlachos. Syftet med studien, behandlade perioden framsom
till budgetåret 1990/91, genomföraatt samhällseko-var en
nomisk utvärdering Samhall och dess verksamhet.av I
studien fördes principiell diskussion kringen den form i
vilken verksamheten för skyddat arbete är organiserad, samt
gjordes beskrivning de regleren gäller förav verk-som
samheten ifråga och analys de effekteren regel-av som

upphov till.systemet ger
Samtliga dessa studier genomfördes på uppdrag av

Samhall.

5.2 Samhalls redovisning
I den ekonomiska studien Samhalls verksamhet Ekono-av
misk översyn Samhall genomförts påav uppdragsom av
utredningen, ingick bl.a. kartläggaatt och klargöra kost-
naderna för Samhalls verksamhet, klargöra detatt samhälls-
ekonomiska värdet Samhallkoncernen och bedömaav värdet

personalekonomisk redovisning.av en Det innebar att
studien skulle ske utifrån såväl företagsekonomisktett som
personal- och samhällsekonomiskt perspektiv. Eftersom stu-
dien påbörjades under 1996 kom den verksamhets-att avse
året 1995 eftersom det naturliga skäl inte gick få framav att

komplett underlagett för 1996.
Samhall redovisar sitt resultat i resultaträkning där denen

statliga merkostnadsersättningen redovisas intäkt ochsom
lönekostnaden för de arbetshandikappade kostnad.som en
Samhalls resultat för år 1995 uppgick till 73 miljoner kronor
efter skatt. Detta resultat är dock inte intressant ägarens,ur

synpunktstatens, då ägaren bidrag tillgett ett verksamheten
på 4 739 miljoner kronor. Ur synpunkt blirstatens därför det
företagsekonomiska resultatet i stället förlust på 4 666en
miljoner kronor 4 739 73. Avsikten med Samhall dockär-
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,

traditionellivinståstadkommaskallinte koncernen enatt
mening.företagsekonomisk

förutomvaritstudien harekonomiska atti denAnslaget
Samhallspåocksåperspektivföretagsekonomiskti seett

därförharperspektiv. Mansamhällsekonomisktiresultat ett
årsredovisning:Samhallsijusteringarföljandegjort

medresultatetökaresultaträkningen attJusterat genom0
ochpersonalarbetshandikappadförarbetskraftskostnader

statligadendelmotsvarandemedresultatetminska av

merkostnadsersättningen.
human-beräkningmed ettresultaträkningenJusterat aven0

kapitalnetto.
värdetberäkningmedresultaträkningen avavJusterat en0

under året.skettövergångarde som

arbetshandikappadeförLönekostnader5.2.1

samhällsekonomisktihurfråga är ettintressantEn man
deförlönekostnaderSamhallsbetraktaskallperspektiv

arbetsfönned-förutsättningUnder attarbetshandikappade.
alternativtillmöjligheterandrabedömtlingen har att

tillarbetshandikappadeanvisas demöjliga,inteanställning är
arbetsinsatserderasprincipi sägadå attkanManSamhall.

Samhall.utanföranvändningalternativnågoninte har
ingenSamhallpåarbetsinsatser sam-derasDärmed utgör

igjortsharberäkningardeIkostnad.hällsekonomisk som
ifrånutgåttdärförharstudiensamhällsekonomiskaden man

iskulleintepersonalenarbetshandikappade varadenatt
Samhall.anställda hosintedeproduktivt arbete varom
anställdaarbetshandikappade ärdeförLönekostnaden som

noll.medlikadärmedblirSamhallhos
skallSamhall etttillmerkosmadsersättning varaStatens

arbetshandikappadeför dearbetskraftskostnadentillbidrag
jämförtmerkostnaderkoncernenfaktorerandraoch gersom

arbetshandi-deifrånutgårOm attföretag.andramed man
någoninteSamhall utgörpåarbetsinsatser sam-kappades
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hällsekonomisk kostnad eftersom alternativet för dessa skulle
förtidspension skall, i konsekvens härmed, motsvarandevara

del merkostnadsersättningen inte hellerav tas upp som en
intäkt i resultatredovisningen. Samhalls resultat blir då en
förlust på 283 miljoner kronor 4 666 4 383.-

I den ekonomiska studien har med ovanståendeman
utgångspunkt i stället valt titta vilketpå resultat Samhallatt

dessa båda faktorer. Omutan utgår ifrån deger attman
arbetshandikappade till följd Samhalls rehabiliterandeav
insatser och anpassningsåtgärder har viss produktions-en
kapacitet och deras produktivitet ökar till följd dessaatt av
åtgärder, enligtdet, studien,är rimligt dennaatt anta att
produktionskapacitet bör så den betalar Samhallsstor attvara
kringkostnader för produktionen.

5.2.2 Beräkning hum ankapitalnettoav

Ett företags resultat påverkas bl.a. de investeringarav som
i såvälgörs real- humankapital. Alla företag redovisarsom

investeringar i maskiner och produktionsutrustning.annan
Däremot redovisas sällan investeringarde i human-görman
kapital och så sker bokförs detta kostnad inteochom som en

investering. Investeringar i humankapitalet bestårsom en av
personalutbildning investeringaroch it.ex. arbetsmiljön.

Följden dessa investeringar redovisas kostnaderattav som
i resultaträkningen under de år de genomförs blir resul-att

Åför detta år blir lägre dettatet än skulle ha blivit.annars
andra sidan redovisas inga kostnader för de humankapital-
investeringar genomförts tidigare räkenskapsår trotssom att

dessa satsningar kommer innevarandenyttan räkenskapsårav
till godo. innebärDetta företag under åratt ett görettsom

satsningarstörre än normalt på arbetsmiljö och personal-
utbildning för detta år kommer redovisa resultatsämreatt ett
än vad faktiskt falletär medan underlåtenhet under-som att
hålla sitt humankapital på motsvarande redovisarsätt ett
bättre jämförtresultat med det faktiska utfallet.

l7-__5l26
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visa human-förutsättningar bättreskapaFör attatt
dotterbolagvarjestudien föriutveckling, harkapitalets man

humankapital-beräknatpersonalarbetshandikappadmed ett

personalutbild-iinvesteringarförkostnaderåretsdärnetto.
tillgodoresultatetarbetsmiljö räknatsrekrytering ochning,
investe-motsvarandetidigare årsavskrivningar pämedan

dessaTillsammans utgörresultat. ettåretsringar belastas

humankapitalnetto.
framgårgjortshar rapportenberäkningarnaHur av

betänkandetsibilaga 2seSamhallEkonomisk översyn av
totalavisar deberäkningarnaResultatet attbilagedel. av

räknatlågt1995humankapital föriinvesteringskostnadema
så mycketdubbeltvilket nästanmiljoner kronor är450utgör

realkapital.iinvesteringskostnademasom
förpersonalutbildningenjämförelsekapitel 4I görs aven

motsvarandeochSamhallinomanställdaarbetshandikappade
visardärAnalysenarbetsmarknaden. attför helainsatser

omfattningSamhall inte har störreinompersonalutbildningen
arbetsmarknaden.övrigapåän

övergångsintäkterBeräkning5.2.3 av

verksamhetSamhallsicentraltRehabiliteringsuppdraget är

övergångarandelenkraviavspeglas attvilket bl.a. statens
tilluppgåskallarbetsmarknadenreguljäradentill arbete

statis-återfinnskapitel 4Ivarje år.bruttominst 3 procent
Motövergångsarbete.Samhallsuppgifterandratiska och om

ocksåväsentligtframstår det attbakgrundenden mansom
rehabiliteringsresultatSamhallspåekonomiskt mätthar ett

resultatarbetshandikappadeNär ettavseende.i detta avsom
i Sam-delde fåttutbildningsinsatserrehabiliterings- och av

reguljäratill denövergåanställning försinhall lämnar att
ideltarantal årunderdärvidocharbetsmarknaden ett

intäktersamhällsekonomiskaårligenproduktionen, skapas
intäkterperiod. Dessayrkesverksammaframtidaunder deras

Samhallssamhällsekonomiska värdetdetdelutgör avaven



SOU 1997:64 Samhalls effektivitet ekonomiskti perspektiv 163ett

verksamhet.

Att beräkna Samhalls ekonomiska värde dockmöter
betydande svårigheter, främst därför inte kan iatt vetaman
vilken utsträckning de har gjort Övergångarnapersoner som
kommer iarbeta framtiden, och inte helleratt i vilken
utsträckning deras arbetsgivare kommer erhålla löne-att
bidrag för dem.

I Ekonomisk Samhallöversynrapporten har för attav man
beräkna värdet Övergångarna gått tillväga på följande sätt.av

För uppnå så säker beräkning möjligtatt värdeten som av
övergångar, valde följa de verk-attav man personer som

samhetsåret 1985/86 övergått från Samhall till den reguljära
arbetsmarknaden. Antalet nettoövergångar uppgick till 661.
Av dessa har antingen72 flyttat utomlands ellerpersoner
avlidit varför det egentliga uvalet utgjorde 589 personer.

hjälpMed marknadsundersökningsföretag kontakta-ettav
des dessa dvs. de under kortare eller längrepersoner som
period gått på arbetsmarknadenöppna medut eller utan
lönebidrag. Personerna ombads i intervju redogöra föratten
i vilken utsträckning de förvärvsarbetat, varit sjukskrivna
längre tid än månad deras arbetsgivare fåttsamten om
lönebidrag för deras arbetskraftskostnader ioch så fall med
vilken andel under perioden 1986-1996.

Uppgifter erhölls från 304 Resterande 285personer.
utgjorde olika slag bortfall. En bortfallsanalys visade attav

ickeden intervjuade ihar för-stort settgruppen samma
delning på kön och ålder nettourvalet. Dessutom erhöllssom
från AMV:s lönebidragsregister uppgift hur många iom
bortfallet arbetat med lönebidrag under längre ellersom
kortare perioder den undersökta perioden 1986-1996.av
Bortfallsanalysen visar bortfallet inte har någon sned-att
vridande effekt vad dessa variabler.avser

För och de intervjuade beräknadesvar en av personerna
hur många normalmånader de har arbetat under de årll

undersökningsperioden avsåg. Därtill harsom en prognos
gjorts avseende alla föddaär 1933 eller försom senare
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pensionsåldern.tilltid framåterstående
beräknadesvärdenfrån dessautgångspunkt ettMed

stycken,799nettoövergång,varjeförvärdeprognostiserat
visari studiengjortberäkningar1995. Deskedde mansom

960blir1995förövergångsintäktertotalaSamhallsatt
intervjuer rekonstrueraMetodenmiljoner kronor. att genom

tillSamhallfrångåttutsträckningvilkeni sompersoner,
aldrighar10 år,underförvärvsarbetatföretag,andra

beräkningen över-innebärDettidigare.tillämpats att av
därföroch ärunderlagempirisktbyggergångsintäkten

framgårgjortsberäkningarnaHurtillförlitlig.ganska av
betänk-ibilaga 2SamhallEkonomiskstudien översyn av

bilagedel.andets
övergångs-inklusiveresultattotalaSamhallkoncernens

960miljoner kronor677påöverskottblir dåintäkter ett -
givitSamhallsåledes ettsäga1995 kan att283. För man
kronor.miljoner600-700påöverskottsamhällsekonomiskt

framöverårmångaunderöverskottdettarealiserasDock
verksamhet.års1995resultatetändåär avmen

redovisningPersonalekonomisk5.3

redovisning ärpersonalekonomisk attbakomtankeEn
konsekven-ekonomiskaorganisationen,värde föranställdas

konsekvenserekonomiskaliksomagerandeanställdasser av
sigtydligttillräckligtintepersonalåtgärderolika varesynsav

kalkylering. Föriredovisning ellerekonomisktraditionelli
humankapitalperspektivorganisationbeskriva etturatt en

redovisningpersonalekonomiskförmodellkrävs somen
sin kompetensanvändaGenomi fokus.anställdade attsätter

finan-värdendepersonalenskaparverktygsinaoch som
tilltillgångMedverksamhet.organisationenssierar en

möjligtblirredovisning detpersonalekonomisk attförmodell
utgångs-medkostnaderochintäkterföretagsstrukturera ett

personelladefrånpunkt resurserna
lämpadesärskiltorganisationer attärPersonalintensiva
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införa personalekonomiska rutiner. Med den utgångspunkten
kan knappast hitta passande organisation änman en mer
Samhall. Hela dess affärsidé baseradär på humankapitalet
och produktionen i första inriktadär hand på personal-
utveckling.

Vid den praktiska hanteringen personalekonomisk redo-av
visning förekommer olika redovisningsmodeller ochsom var

redovisar olika slags personalkostnader, dvs. ären upp-
byggda efter olika principer för värdera arbetstiden.att

I studien Ekonomisk Samhallöversyn har använtav man
självkostnadsprincipen modell för personalekonomisksom en
redovisning i Samhall. Irapporten redogör för model-man
lens tillämpning på olika arbetsenheter inom koncernen.tre
Innehållet i modellen består för direktanställdaattav man
och arbetshandikappade för sig redovisarvar

frånvarokostnader

rehabiliteringskostnader
personalrörlighetskostnader
personalutvecklingskostnader.

Dessutom redovisar arbetsmiljöinvesteringar för allaman
anställda Dessa kostnader tillsammansgemensamt. utgör
Samhalls personalomkostnader.

Med tanke på Samhalls speciella struktur, där de anställda
iär uppdelade direktanställda respektive arbetshandikappade,

blir sjålvkostnadsberäkningarna olika för de båda katego-
rierna. Konsultrapporten utgår konsekvent från Samhallatt
inte har någon arbetskraftskostnad för de arbetshandi-

kappade, vilket i sin medför deras beräknade arbets-tur att
tidsvärde blir lågt. Självkostnaden består därmed dels av
kostnader för utbildning och rekrytering, också demen av
kringkostnader nödvändiga förär de anställda skallattsom
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Bland dessa kringkost-
nader finns för varje arbetshandikappad andel deen av
direktanställdas självkostnader.

Kostnader i form utgifter tidoch för arbetsmiljöin-av
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direktanställdapåinte uppdeladredovisas dockvesteringar
haranställdaeftersom dearbetshandikappadeoch gemensam

arbetsmiljö.
framgårinnehållochstrukturRedovisningsmodellens av

bilagedelen.ibilaga 2rapporten
tillämpandesystematisktDen ettnyttan perso-stora avav

tillbidrai det kanredovisning liggernalekonomisk attatt
ekono-effektivitet. I dentill ökadolika bolagSamhallsleda

för dettaskälnågrapåpekarmiska översynen man

påstående.
beslutsunderlag.Bättre-

information erhålls.Kontinuerlig
utvärderingsunderlag.Bättre

planeringsunderlag.Bättre

personalfrågor.påfokuserasIntresset

tilltillgångredovisningenpersonalekonomiskaDen nyager
effektivitetsanalysenunderlättar attnyckeltal genomsom

olika avseenden.idelaseffektiviteten kan upp
arbetadrörelseresultatnyckeltalettraditionellaDet per

personalekonomiskaikan denarbetshandikappadetimme för
bruttoför-nyckeltaleni debrytasredovisningen trener

produktionskostnadpersonalomkostnad ochädlingsvärde, per
timme.arbetad

ieffektivitettotalaverksamhetensdelaGenom att upp
utförasresursanvändandetkringanalysenkandelposterdessa

olikadessaklumpasNormaltprecision.med settstörre
detolkning hurmöjliggörintevilketihop,nyckeltal aven

rehabili-utbildning, frånvaro,personalfrågorna,olika t.ex.
resultatet.arbetsmiljöinvesteringar påverkattering eller

personalekonomiskinförandestudienI att avmananger
proble-vissa problem. Det störstainnebärocksåredovisning

sigpåinitialt drarorganisationenattmet varauppges
Förutvecklingsskedet.undermerkostnader attadministrativa

fram-ochtillfredsställande krävsfungeraskall mer,systemet
siganvändertraditionelltinformation änalltför manannan,
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Skall dessa nödvändiga uppgifter kunna erhållas medav. god
kvalitet måste organisationen utveckla för löpandesystem
datafångst vilket medför kostnader.

Vid sidan detta måste allmänt utvecklingsarbeteettav
bland all personal påbörjas. Det gäller sålunda skapaatt en
mogenhet i organisationen bygga adekvatsamt använ-upp
darkunskap. När väl implementeratär intrirn-ochsystemet

skall det, liksom alla andramat vårdas löpandesystem, samt
utvecklas i itakt med krav ställs och kunskaperatt nya nya
utvecklas. I studien dockgör den bedömningen denattman
långsiktiga kostnaden för det personalekonomiska redovis-

ningssystemet blir relativt låg.

5.4 Faktorer påverkar Samhallssom

effektivitet

En bedömning Samhallkoncernens effektivitet bör görasav
inte bara utifrån verksamhetens ekonomiska mål ocksåutan
utifrån det sociala målet. En rad faktorer påverkar Samhalls
förutsättningar. Externa faktorer bör in ivägasom man
bedömningen tyngden iår arbetshandikappet hos det.ex.
anvisade anställda, situationen på arbetsmarknaden, tillgång-

på lönebidrag och övertalighet avseende anvisadedeen
anställda. Andra faktorer påverkar effektiviteten ärsom
sammansättningen arbetskraft, verksamhetens strukturellaav
inriktning, satsningen på övergångar och arbetsorganisa-

Äventionens struktur. målgrupper och rekrytering arbets-av
handikappade hur Samhall arbetar sittmed rehabili-samt

teringsuppdrag påverkar effektiviteten. De sistnämnda fakto-

betydelse behandlas i kapitel 3 och 4.rernas

5.4.1/ Tyngden i arbetshandikappet

För sökande hos Af/Ami skallatt arbets-en anses vara
handikappad, krävs han/hon arbetssökande,är haratt ett
funktionshinder och arbetshandikappet har registrerats hosatt
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AMV.Arbetsmarknadsverket
arbetshandikappad skallregistrerassökandeNär somen

kod.i formarbetshandikappockså typ enavangesav
handikappgrupper,olikautifrån åttakodning skerAMV:s

synskada, ocharbetshandikapp,psykiskarörelsehinder,t.ex.
efterarbetshandikappdeuppdelning demåste avenses som

Handi-kriterier.medicinskapåfunktionshinder byggersom
iplaceringförutsättning försinikappkodningen är tur en

elleranställning i Samhalllönebidrag,anställning med annan
förredogörelsearbetshandikappade. En närmareföråtgärd

handikappkodningenkringproblemochtillvägagångssätt
avsnitt 3.4finns i

tyngdeningentinghandikappkodningenDäremot säger om
mycketarbetshandikapp ärBegreppetarbetshandikappet.i ett

arbetsförmågabedömaförtrubbigt instrument att personsen
skäl förfinns fleraDetstödåtgårder. att,och behov somav

olikaindelning iadministrativatill AMV:skomplementett
utsträckningi vilkenkartläggaarbetshandikapp,grupper av

begräns-medförfunktionshinderarbetshandikappadesde en
förut-måttsådantDelsarbetsförmågan. ärning ett enav

rehabili-arbetshandikappadesdenbedömasättning för att
stödåtgärderanpassnings- ochbehovteringspotential och av

förutsättning fördelsSamhall, attanställningen hosi en
påverkararbetshandikappetityngdenhurbedömakunna

resultat.Samhalls
ochmöjlighettill SamhallanvisningAmi införhar en

funktionsbedömningutredning ochkompetens göra avatt en
tillstårpraktikplatserDearbetshandikappade.den som
förinstrumentenSamhall ärförfogande hosAf/Ami:s ett av

bedömning.sådangenomföraatt en
arbetetskartläggametodförredogörsavsnitt 3.4I atten

pånärvarandeförförmågaindividens testasochkrav som
utveck-harMetodenSamhall Dala.inomarbetsplatsernågra

arbetsanpassningindividuellidentifiera behovförlats att av
tilli förhållandearbetsförmågaindividensbedömaattgenom

krav.arbetets
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Förutom denna försöksverksamhet enligtgörs, vad utred-
ningen har erfarit, inga sådana kartläggningar på Samhalls
arbetsplatser. I studien Ekonomisk Samhallöversyn av var

i behov få uppfattning vilken spridningattman av en om av
produktivitet finns bland de arbetshandikappade. Mansom
bad därför enhetscheferna för de enheter studeradetre man

bedöma vilken produktivitet varjeatt anställd hade på
respektive enhet. Förenklat uttryckt kan hög produktivi-
tet/arbetsförmåga indikerasägas god anpassning arbe-en av

krav till arbetshandikappetstets tyngd. Den genomsnittliga
produktiviteten på enheten till 100 Desattes procent. som
hade hög produktivitet låg då 100över och deprocent
lågproduktiva låg under 100 Motivet för dennaprocent.
skattning undersöka hur många inteatt nårvar personer som

till den produktivitet krävs för täcka enhetensupp attsom
kostnader exklusive arbetskraftskostnad och materialkostnad.
För industrienheten det 39 inte klaradeprocentvar som
denna produktivitet, för städenheten 29 och för denprocent
inbyggda verksamheten 15 inte nådde tillprocent som upp
denna Dennagräns. personal påverkar, med de förutsätt-

ningar de arbetar under, det ekonomiska rörelsresultatet

negativt. Som resultat rehabilitering och utvecklingett av
hos Samhall kan de dock medföra övergångsintäkter i fram-
tiden eller tillutvecklas högre produktivitet och därmeden
komma påverka rörelseresultatet positivt.att

5.4.2 Situationen på arbetsmarknaden och tillgången
på lönebidrag

Möjligheterna få arbete på den reguljäraatt arbets-ett
marknaden bestäms främst tillgång och efterfrågan påav
arbetskraft, vilket i huvudsak gäller för arbetshandi-även

kappade sökande. Efterfrågan arbetskraft har sjunkit
kraftigt under l990-talet. AMV registrerade totalt 650 000

nyanmälda platser år 1990. Därefter sjönk efterfrågan varje
år år 1993. Trots ökning under 1994t.o.m. efter-en var
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1990.1996 hälften så årfrågevolymen bara stor som
varit lika1930-talet arbetslösheten högInte sedan har som

från 1,6arbetslösheten ökadeunder 1990-talet. Den öppna
1995.till arbetskraften årår 1990 7,7 procentprocent av

innebar ökning antaleti detRäknat antalet en avpersoner
periodungefär 250 000. Undermedarbetslösaöppet samma

Ärsgenomsnittet500 000.minskade sysselsatta medantalet
000uppgick till 8,1 eller 3471996arbetslösaöppet procent

itilluppgick arbetslösaantalet1995 öppetpersoner.
genomsnitt 332 000.

SamhallpåverkarSituationen på arbetsmarknaden
mindreövergångarmöjligheterna skapa näreftersom äratt

arbetslöshet. Ikännetecknas högarbetsmarknaden rappor-av
arbetsmark-SamhallEkonomisk översyn attten uppgesav

på såtroligen påverkar Samhall1995 sätt över-nadsläget att
Å dettasidanblir andragångsintäkterna lägre. attanser man

högproduktiva personalen skullerelativtinnebär denatt som
i Samhall ochför övergångbli föremålkunna stannaren nu

rörelseresultatet.därmed förbättrar
ekonomiska resul-påverkar SamhallsfaktorEn somannan

ekonomiskalönebidrag. denItillgången på översynenärtat
undersöktaenhetscheferna debedömdeSamhall, treav

arbetshandikappadederelativt delenheterna storatt aven
erbjödsdeför övergångaktuellanställda skulle omvara

Bedöm-lönebidrag på högst 80lämpligt arbete med procent.
majoriteten44 För33 ochningarna varierar mellan procent.

möjlighetfinns förförutsättning detdessa är att enav en
lönebidrag vid övergången.arbetsgivare fåpresumtiv att

1990-lönebidrag underanställningar ökademedAntalet
1995 dånivå någonsinsin undernådde högstatalet och

till Förut-lönebidrag uppgick 50 000.anställda medantalet

lönebidragövergångar medsättningarna skapaför att var
Övergångarna skedde1995. 74undersåledes goda procent av

medförtlönebidrag. borde hahjälp Dettaockså med attav
Övergångarna 1996eljest.blirövergångsintäkterna högre än

till dessa1995 776. Avkraftigt, från 1 301 årminskade
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övergångar skedde 60 hjälpmed lönebidrag. Enprocent av
förklaring till denna minskning troligen tillgångenär påatt
lönebidragsmedel minskade kraftigt under 1996.

Tilldelade medel månad för lönebidrag och offentligtper
skyddat arbete har minskat från 525,7 miljoner kronor
budgetåret 1992/93 till 514,3 miljoner kronor budgetåret
1995/96. För budgetåret 1997 tilldeladeär medel månadper
521,4 miljoner kronor. Statens volymkrav har minskat från
i genomsnitt 00051 månad 1992/93 till 50 000personer per

månad 1997. Bristen lönebidragsmedelper uppges vara
tillorsak Samhall 1996 fått kraftig minskning iatten en

antalet övergångar.
I skrivelse till regeringen den 6 juni 1996, konstateraren

Samhall det nödvändigt vissaär lönebidragsmedelatt sär-att
skilt och förbehållsavsätts Övergångarna från koncernen.
Samhall också deras ambition Övergångarnaäratt attuppger
årligen skall mellan 3-6 de anställdamotsvara procent av
med arbetshandikapp. innebärDet årligendet ibehövsatt
storleksordningen 1 000 anställningar med lönebidrag, till en
kostnad miljoner125 kronor, direkt tillgängligaärav ca som
för Övergångarna från Samhall. Samhall föreslog idärför
skrivelsen till regeringen försöksverksamhet under perio-en
den 1996-07-01-1997-12-31 med särskilda lönebidragsmedel

och förbehållsavsätts Övergångarna från Samhall. I för-som
söket föreslås Samhall disponera medlen och föransvara
uppföljningen lönebidragsanställningardessa under tre-av en
årsperiod. Regeringen behandlade framställningen och avslog
den i regeringsbeslut den 10 oktober 1996.ett

Övertalighet5.4.3

I studien Ekonomisk Samhall försöversyn ettav resonemang
de ekonomiska konsekvenserna övertalighet avseendeom av

arbetshandikappad personal. Utvecklingen i ekonomin kan
medföra Samhallföretagens försäljning minskar kon-att när

junkturerna försämras. Företagen drabbas då över-av en
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Samhall påpekar denkostnader.kapacitet medför attsom
arbetshandikappade med-finnsanställningsgaranti för desom

arbetsbrisf. Sam-grundinte påför dessa sägsatt avupp
övertalighet medför kostnader.dennahall attmenar

denutgår frånekonomiskal den översynen attman
inte skullehos Samhallarbetshandikappade personalen vara

Arbets-inte anställda där.dei produktivt arbete varom
idåpersonal uppgårför dennakraftskostnaden ett sam-

i sininnebärperspektiv till noll. Dettahällsekonomiskt tur

personal kanövertalighet bland dennaförkostnadernaatt
personalkring-vissaminimum beståendeminskas till ett av

Samhall börIkostnader översynen attmananserm.m.
maski-överkapacitet lokaler,övriga kostnader förbehandla

vanligt andraetc. påpersonal sättdirektanställd somner,
utsträckning lämp-i dettaden äravveckla dessaochföretag

täckasomstruktureringar skallsådanaligt. Kostnader för av
iaffärsmässighetvid normalingårochintäkter i rörelsen

prissättningar. Verk-ochför produkterkalkyleringsunderlag
omstruktureringskostnader börrisker förhögasamheter med

marginalerkapacitetsutnyttjande ha högreviddärför fullt
verksamheter.jämfört med andra

verksamhetSamhallsEffektivisering5.4.4 av

diskussionSamhall försstudienekonomiskaI den enav
verksamhet.effektivisering Samhallskring frågor rör avsom

samhällsekonomiski handförstadiskussion harDeras en
beräkningarekonomiskain deUtanutgångspunkt. att

studienibedömningarför de görutgångspunktär mansom
någrasammanfattningsvis peka påbilagedelen, kanse man

effektivisering.tillbidra dennaskullefaktorer som

strukturVerksamhetens

industristädservice,avsågstuderatarbetsenheterDe man
mellan enheternajämförelseEnverksamhet.inbyggdoch

innebärinbyggd verksamhetserviceverksamhet ochvisar att
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produktivitet samtidigtlägre på arbetsförmåga detkrav som
industriverksamhetenförbättre rörelseresultat änettger som

arbetshandi-arbetsförmågan hos deställer högre krav
Ävenpositivt rörelseresultat. detkappade för att ett omge

materialet litet ikonstaterarundersökta är översynen attman
affärsmässigtinbyggda bättre ochden verksamheten ärsett

gånger bättre deverksamhetsresultat är äntreett somger
övriga enheterna.

Arbetet med övergångar

ÅrsatsningarSamhalls på övergångar.En faktor ärannan
till reguljära arbetsmark-1995 gjordes 799 övergångar netto

mindre antaletnaden. Detta än tre procentmotsvarar av
bedömningEnligtarbetshandikappade Samhall.hos aven

skulleundersökta arbetsenheternadearbetsledarna på tre

arbetshandikappadede kunna33 och 44mellan procent av
lönebidrag 80på högstbli för övergångar medföremål

enkätundersökning genomförts Demo-Denprocent. som av
arbetshandikappade visar också de100skop AB med 1 attca

själva 40arbetshandikappade bedömer ärprocentatt ca
reguljära Påtill arbetsmarknaden.övergång denförmogna

siffror osäkra.urvalet dock dessabegränsadegrund det ärav
30på så andelmycket tyderTrots procentatt storatt som
övergång,arbetshandikappade förde anställda är mognaav

förklaringar till övergångarantaletfinns troligen fleradet att
så få.är

tillbristen medelarbetsmarknaden och påSituationen på
hämmande faktorlönebidrag skäl, ärär attett en annan

villinte tryggheten hosanställda bytamånga de utav
arbetsmarknaden.på denSamhall arbete öppnamot ett

åt arbetshandikappade genomfördesstudienI Arbete som
försVassilios m.fl. 1993,Vlachos ett resonemang omav
övergångar. Manincitament sägerSamhalls att generera

bl.a. att:
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för verksamhet formulerats, har SamhallSâ målen Samhalls harsom
relativt incitamentåtminstone teoretiskt attett svagt generera

produktivaofrånkomligt det deövergångar. Det är äratt mest
övergå tillvid varje given tidpunkt kanarbetshandikappade som

således medföraVarje övergång kommerarbete. attattannat
varifrånvid företagsenhet sker kommerproduktiviteten den den att

produktionskostnaderna stiga.följaktligen kommersjunka, och att
frånmerkostnadsersättning ökar.innebär behovetDet statenatt av

på minska. Settkrav denna skallSamtidigt ställer staten att ur
konflikt målen "ökatfinns således mellansynpunkt detSamhalls en

Samhall"minskad merkostnadsersättning.övergångar ochantal
resultatförbättrings-anledningarna tillframhåller själv attatt aven

andelentvå åren har ärtakten under de attstannatsenaste upp
störreblivitövergångar har

incita-påeffekterstudien sammanfattas regelsystemetsI

följandepåmentsstrukturen sätt:

AMSresursfördelning mellanochavseendeRegelsystemet ansvars-
delvisincitamentså det skaparSamhall konstrueratoch är att som

Arbetsförmedlingarnaintentioner.statsmaktensstår i konflikt med
lönebidragsanställningaravsedd för bl.a.finansiell budgetdelshar en

anställningvarjeinnebärhos Samhall. Detdels timbudget atten
Samhallgratis hararbetsförmedlingens synpunktur ärSamhall om

lönebidraganställning medhögst vadledig kapacitet, eller kostar en
förhållande lederledig kapacitet. Dettainte harSamhallkostar om

kapacitet, och därmeddå ledigSamhall expanderarockså till att mer
för AMS, skapas.arbetshandikappadeplacerabilliga möjligheter att

vademellertid samhälletanställning på Samhall kostar änEn enmer
synpunkt innebärarbetsförmedlingenslönebidragsanställning Urgör.

andraskaffa Samhalls anställda hosarbeteaktiva insatser för att
yformiresursförbrukning i form tid och delsdelsarbetsgivare aven

till sitt för-de harlönebidragsbudgetanvändning den lsomav av
incitamentSamhall har starkafogande. hellerInte ettatt generera

produktivitetenuppfattningövergångar. finnsDetantalstörre atten
produktionskostnadernavilket leder tillövergångarsjunker med att

fråntill bidragi sin behovblir och detta störrehögre staten.tur av
Samhallsinte påverkar denuppfattningen korrekt ellerOavsett ärom

165.Samhall år 2000,Se mot s.
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incitament för initiera övergångar.att

Arbetsorganisationens struktur

studienI Ekonomisk Samhall någraöversyn reflek-görsav
tioner faktorer avseende arbetsorganisationens strukturom

skulle bidra tillkunna effektivisering Samhall.som en av
Antalet direktanställda har successivt minskat under en
längre period i Samhall och planerar ytterligare ned-man
dragningar. Enligt uppfattningekonomernas erfarenhetär en
från Övriga arbetslivet andelen stödfunktioner i olikaatt

befattningar normalt högre inomvad falletär än ärsom
Samhall. Det bör dock påpekas minskadtendensenatt mot

stödfunktionerandel finns inom arbetslivet i övrigt ochäven

troligen arbetsorganisatoriskaberor på den förändring som
sker på arbetsmarknaden

iEn slutsats studien stödfunktionerandelen medär att

speciellatanke på den verksamhet bedrivs inom Samhallsom
borde i organisationdenna i andra inteochstörre änvara

Förutom traditionella arbetsuppgifter liggertvärtom. de som
på direktanställdaarbetsledare skall de arbeta med andraen
uppgifter utveckling produkter, och mark-som av process
nad. För Samhall tillkommer dessutom de skallatt ettvara

för arbetshandikappade intestöd de minst, utgörasamt, en
viktig i övergångsarbetet.resurs

studienI de arbetsenheterna inom framgickSamhalltreav
anmärkningsvärtenheterna hade låg produktivitet.att en av

Vid intervjuer med företrädare för denna framkomenhet
emellertid bristen viktig förklaringpå arbetsledareatt var en
till produktivitetenden låga hos arbetshandikappadeden

ytterligarepersonalen. Skulle arbetsledare anställas bedöm-

des det möjligt produktivitetenöka 80-100medattsom
procent.

Den låga arbetsledartätheten hos Samhall bedöms av
ekonomerna hinder för koncernens effektivitet.ettsom
Skulle ytterligareantalet arbetsledare minskas får utgåman
ifrån effekten besparingdenna skulle bli mycketatt av
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i sin studie.kortsiktig ekonomernaanser

merkostnaderSamhalls5

förutsättningarpå mål ochverksamhet byggerSamhalls som
förutsätt-vissa restriktioner det gällerkoncernen närger

ekonomi. statliga merkost-sin Denningarna förbättraatt

prestationer koncernenfär förnadsersättning Samhall desom
studie Samhallsinjust kostnader. Idessautför skall täcka

olika slagSamhall för deår 2005 redogörmot mer-av
ingentingSamhallhar. Däremotkostnader sägersom man

i sinhellermerkostnader Intehur dessa är.storaom
merkostnaderredovisning dessaekonomiska tar uppman

redovis-Samhallsåtergesstorlek. Nedanderaseller anger
merkostnader.till derasupphovning faktorerde gersomav

spridningengeografiskaDen

på de arbets-grundasskallLokaliseringen arbetsplatsernaav
ända-inte vadmarknadspolitiska ochbehoven är mestsom
inomSamhall kanföretagsekonomisk synpunkt.målsenligt ur

liknande produk-med35 enheterhaproduktgrupp t.ex.en
privat medföretaglandet. Etttion spridda helaöver motsva-

dennakanske haskulleprodukterrande volym sammaav
till 2-3 enheter.produktion samlad högst

affärerMångfalden

övrigttillkomplementskallSamhall ettatt varamananger
i olikaaffärerspridningnäringsliv därför behöveroch aven

Samhallnödvändigt förocksåbranscher. Detta sägs attvara
arbetshandi-medjobben förkunnaskall garantera personer

nedgång-Senaste årenskonjunkturnedgångar.vidkapp även
medSamhall kunnatindustrikonjunkturen hari enpareraar
affärerMångfaldeninom tjänstesektorn.verksamhetväxande

arbetsuppgifterutbudtill brettbidrar också ettatt somavge
arbetshandi-medförarbetetillgodoser behovet personerav
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kapp med mycket skiftande förutsättningar. Samtidigt leder
mångfalden till högre kostnader för upprätthålla kompe-att

marknadsföring, logistiktens, m.m.

tillDen handikappet anpassade arbetstakten

Detta påverkar enligt Samhall självfallet produktiviteten och

betydande merkostnader. Såväl inriktningengraden ochger
arbetshandikappet/funktionshindret blandningenav som av

olika handikappgrupper har betydelse för arbetstakten.stor

Olika stödinsatser

Detta i form arbetsanpassning, arbetsorganisation,görs av
produktionsuppläggning, fler arbetsledare, utbildning,
instruktion m.m.

Uppsägning eller permittering

Samhall har hitintills inte eller permitterat anställdasagt upp
med arbetshandikapp på arbetsbristgrund vid låg belägg-av
ning eller vid avveckling produktion på grundav en av
marknadsskäl. situationerI sådana ihar Samhallbolagen
stället olikapå utbildningsaktiviteter och underhålls-satsat
arbeten.

Övergångsarbetet

Enligt Samhall insatser för tillgörs medverkastora att
anställdas till anställningarövergångar hos andra arbets-

Övergångsmåletgivare. innebär ide arbetet erfarna ochatt
inskolade medarbetarna lämnar koncernen och ersätts av
nyanställda. De nyanställda har sittgrund arbets-av
handikapp betydande svårigheter och inskol-behovstort av
ning i arbetet. Detta till jämförtleder därmed merkostnader
med andra företag.
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Statsfinansiella konsekvenser5.6

Samhall har ekonomernaEkonomisksinI översynrapport av
alternativkostnaden för den arbets-ifråntiden utgåtthela att

lika med noll,inom Samhallpersonalenhandikappade är
samhällsekonomisktutifrånrelevantvilket är ettman anser

påifråga inte varit sysselsattaindividerna annatsynsätt om
perspektivstatsfinansielltanläggerdäremotOmsätt. ettman

annorlundablir någotdet ett resonemang.
arbets-ifrån deekonomernautgårsittI attresonemang

varitskulle hainom Samhallanställdahandikappade ärsom
anställning inomsininte haftdeförtidspensionerade om

Samhall.

förtidspensionerad harifrånvidareutgårMan att enen
ersättning frånår,000 kronorförtidspension på 100 samtper

år.000 kronorpå 21arbetsmarknadsförsäkringar per
blir då:förKostnaderna staten

förtidspension.Utbetald-
arbets-25arbetsgivaravgifter caUteblivna procent av-

kraftskostnaden .
ca 20indirekta skatterUteblivna inkomster procent avav-

inkomst.disponibelminskad
statlig inkomstskatt.Utebliven-

arbetshandikapade29 000arbetskraftskostnad förSamhalls
Om dessamiljoner kronor.4 383år 1995föranställda var

förförtidspension blir kostnadenerhålliti stället staten:

förtidspensioni900 mkr2-
arbetsgivaravgifteruteblivnai096 mkrl-

indirekta skatteruteblivnai93 mkr-
miljoner kronor.089Totalt 4

1995bestårför SamhallkostnaderStatens av:
merkostnadsersättningi739 mkr4-

kapitalSamhallspåi statslåneränta193 mkr egna-
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Totalt 4 932 miljoner kronor.

För år 1995 utgjorde Samhall kortsiktigt finansiell belast-en
ning för på 843 miljoner kronor. Dettastaten dockär
resultat inte inkluderar värdet Övergångarna. På långsom av
sikt kommer övergångsintäkterna till del kommastor att

till godo. Av det beräknade årsproduktionsvärdetstaten på
225 000 tillfallerkronor indirekta skatter, arbetsgivaravgifter

uteblivna förtidspensioner enligtsamt följandestaten

sammanställning:

Indirekta skatter ökad produktion 45 000 krav
Arbetsgivaravgifter 45 000 kr

Förtidspension 100 000 kr
Indirekta skatter individenspå ökade konsumtion 2 000 kr

Totalt 192 000 kronor.

Detta innebär 85 övergångsintäkternaatt procentca av
kommer tillgodo. För 1995 prognostiseradesstaten över-

gångsintäkterna till miljoner960 kronor och skulle dåstaten
långsiktigt få finansiellt tillskott motsvarande 816 miljo-ett

kronor.ner
Ekonomernas blirslutsats då Samhall för 1995 iatt stort

statsfinansiellt ineutralt långsiktigtsett perspek-sett ettvar
tiv. Det långsiktiga perspektivet visserligenär mycket lång-
siktigt och det totala utfallet Övergångarna kommer statenav

Ätillgodo först 40 år. sidanän andra attom mer menar man
tillgodogör sig övergångsintäkter under 1995 förstaten

övergångar gjorda långt före detta år.
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överväganden förslagoch5.7

Mål och resultatkrav5.7.1

Utifrån "skapa meningsfullt och utveck-Samhalls uppdrag att
med arbetshandikapp där behovenlande arbete för personer

rimligt /staten fastställerfinns" det över-är ägaren ettatt
i anslutning till detta kraven ochgripande ochmål anger

bedrivas förskallförutsättningarna för hur verksamheten att

uppnå målet.

finns böruppgift skapa arbete "där behovenSamhalls att

omstrukturering verksam-Samhallsfortfarande gälla. Den av
inte innebära från dennafårhet pågår ett avstegsom nu

gjortsinnebörd ocksåmed denna harprincip. uttalandeEtt
1996 1996/97:AU1: "Deti decemberriksdagen ärav

också Samhall vidangelägetmeningenligt utskottets att en
möjligtomstrukturering verksamheteneventuell tarav om

Nedläggningar verksamhet börregionalpolitisk hänsyn. av
arbetsmarknad. "på medundvikasmöjligt orter svagareom

finns betonautredningens mening starka skälEnligt att
till-syfte. Medrehabiliterande och utvecklandeSamhalls

aktivt arbete1980 inleddesSamhall årkomsten ett merav
itill andramöjlighet gå arbeteanställdaför överattatt ge

årbolagiseringen Samhalli medsambandföretag. Först av
riktningikrav sådan1992 ställdes dock konkreta när stats-

mål förtydligt och mätbart över-makterna ställde ettupp
till arbete.från Samhallgångarna annat

meningsfullt ochrehabilitering och beredamedAtt arbeta
ifunktionshindrade centraladetförutvecklande arbete år

Avsikten inte alla skalldockSamhalls verksamhet. är att

reguljära arbetsmarknaden.rehabiliteras till arbete på den
Samhall ellerde lämnarFör alla oberoende omav --

trivsel iarbetstillfredsställelse ochinnebära ökadbör det
arbetet.

utveckling utgångs-Rehabilitering bör därför medoch
verksamhetsidén övergripande målet fördetfrånpunkt vara
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Samhall. systematisktEtt arbete med detta bör för ökandeen
andel tillanställda leda arbete utanför Samhall. För många

tillanställda leder det de förbättrar sin arbetsförmåga ochatt
sin produktivitet sinaoch därmed möjligheter siktpåatt
lämna Samhall för arbete.annat

Mål bör dock mätbara. En funge-genomtänkt ochvara
strategi bedrivarande för hur skall rekrytering, rehabili-man

tering/utveckling och arbete med övergångar instrumentsamt
för följa verksamheten möjligt intedetgör mätaatt attupp
bara övergångar också graden rehabili-tering/utveck-utan av
ling i Utredningensarbetet hos Samhall. förslag i dessa av-
seenden återges i kapitel 3 Samhalls rehabiliterings-och

följs,uppdrag kan, dessa förslag formuleras kon-ettom som
kret operativt mål i formmåtbart. Insatserär görssom som

utbildning arbetsanpassning, arbetsorganisation kanav m.m.,
tydliggöras via personalekonomisk redovisning. De arbets-

handikappades utveckling kontinuerligkartläggs genom upp-
följning i förhållande tillarbetsförmågan arbetets krav.av

iDe fyra resultatkrav dag ställer på Samhallstatensom
betraktas Samhall fyra målområden utifrån vilka kon-somav

studiesin Samhall år 2005resultat Imäts. motcernens upp-
utifrånSamhall de fyra målen deras utgångspunkt ärattger

likvärdiga, samtidigt eftersom målen har såsäger attmen
olika karaktär kan det lätt för många ställa dem motattvara

motstridiga. Samhallvarandra och hävda de äratt menar
olikadock kan förena de målen säkerställaatt attman genom

arbetsuppgifterden får rätt faktoreranställde ochatt att

arbetsorganisation, stödinsatser, arbetsanpassning,som
produktionsteknik produktivitetenökaär ägnatetc. attmera

intensiteten i enskildes arbetsprestation.denän

konfliktenResonemang mellan Samhalls mål försom
i åtockså, tidigare studie Arbete arbets-nämnts,som en

Vassilioshandikappade genomfördes Vlachos mil.avsom
åtminstone teoretiskt,där Samhall, harsäger att ettman

relativt incitament övergångar. Mansvagt att generera
produktiva tillhävdar det de kan övergåär mestatt som
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produktivi-varjearbete och övergång medförannat att att

sjunka. innebärVlachos dettakommer attteten att attmenar
merkostnadsersättning ökar samtidigtbehovet statensomav

minska.den skall Sett Samhallsställer krav på att ur syn-
finns konflikt mellandärför detpunkt attman enmenar

minskadövergångar ochökat antalresultatkraven mer-
kostnadsersåttning. .

produktivitetinnebärövergångar lägreAtt hög andelen
möjligheten hög andelinverka på rekryterakan också att en

handikapp. samband medIfunktionshindrade med grava
föredragande statsrådet fastbolagiseringen Samhall slogav

sidan på arbets-å beredaSamhalls mål utrymmeattatt ena
arbetshandikapp och å den andramedmarknaden personer

"Ävendignitet.harrehabilitera dessa ompersoner samma
båda målen ökasvårt de delsdet förena över-år attatt

dels öka andelen medgångarna arbete,till annat grava
ändå båda målen gälla för Samhalls verk-handikapp, bör

det andra. "målen börsamhet. Ingetdera änväga tyngreav
förskjutningUtredningen den1991/92:9l.Prop. attanser

tillräckligt genomslaginnebar inte fåtti uttalandetmålen som
verksamhet.i Samhalls

kandock,Samhall nämnts attovan, mansommenar
fåranställdesäkerställa denmålenförena attattgenom

arbetsorganisa-arbetsuppgifter och faktorerrätt" att som
produktionsteknikarbetsanpassning,tion, stödinsatser, m.m.

produktiviteten. konstaterandeSamhallsbidra till ökakan att
utredning-Enligtbetydelse.blir i detta sammanhang storav

insat-rehabiliteringsmålet målmedvetnaklarakrävs för atten
arbetshandikappadestrategi förfungerandeoch attser en

beredstill arbete ocksåövergångförär annatmognasom
sysselsättningsmålet krävstillfälle till För klaradetta. att

genomströmning anställda.uppnår godockså att avman en
detta ochSamhall uppnårAmbitionen alltsåbör attvara

effektivitetaffärsmässig motverkarsamtidigt att pro-genom
Rehabiliterings-i för hög grad.duktiviteten försämras allt

bl.a. faktorerutvecklingsinsatser nämntsoch somgenom
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blir viktiga.då Strategin för rehabiliterings- och över-ovan
gångsarbetet behandlas i kapitel

studienI åtArbete arbetshandikappade åberopas ytterliga-
faktor verkar hämmande på genomströmningenre en som av

arbetshandikappade hos Samhall. Vlachos regel-attmenar
för och resursfördelning mellan AMV ochsystemet ansvars-

Samhall så konstruerat det incitamentär skaparatt som
delvis står i konflikt med intentioner.statsmakternas

En funktionshindrad anvisas plats hosperson som en
Samhall medför ingen kostnad för arbetsmarknadsverket
AMV. Om Samhall har ledig kapacitet AMV:sår ur

placeringsynpunkt hos Samhall billigare alternativ änetten
anställning lönebidragmed tilldeladeAMV:stären som

lönebidragsanställningar.medel för En anställning hos Sam-
hall dock, tidigare,är betydligtnämnts dyrareettsom
alternativ för samhället. Aktiva insatser för skaffa arbeteatt
åt Samhalls anställda hos andra arbetsgivare innebär för
AMV också resursförbrukning både i tid användningochen

lönebidragsmedel. Inte heller Samhall har incita-starkaav
ökat antal övergångar tilldå det lederment att ettgenerera

högre produktionskostnader och sänkt produktivitet.
Ett konfliktuttryck för denna i gränslandet mellan Sam-

hall och AMV bl.a. Arbetsmarknadsstyrelsen AMSattvar
i 30 1990,den föreslog delvisAMVrapport atten mars
eller fullt skulle få köpa arbetsplatser/rehabiliterings-ut

från BidragetSamhall. till Samhall skulle enligtresurser
förslaget tillövergå AMS budget lönebidrag.för AMS för-

avvisadesslag i regeringens proposition till riksdagen
prop. 1991/92:91, vilket också riksdagensblev beslut.

Ett uttryck för sak Samhalls skrivelse tillannat samma var
regeringen 6 juniden 1996 med framställning vissaatt

lönebidragsmedel särskilt skulle och förbehållasavsättas

Övergångarna från Samhall Samhall undersamt att en
försöksperiod disponeraskulle få dessa medel för sina

övergångar. Framställningen avslogs regerings-ettgenom
beslut.
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Även beskrivits bli följdenkaneffekter avsom ovanom
utredningen nuvarandeutformning, attsystemets anser

Samhall börresursfördelning mellan AMS ochochansvars-
vikt mellansamverkanbestå. dockDet störstaär attav

främstoch förbättrasSamhall förstärks avsevärt,AMV och
nivå. samverkansdokumentregional lokal Detpå och som

intefårAMS och Samhallnyligen upprättats gemensamtav
till både påmåsteKraftfulla åtgärderbli dokument.bara ett

blisamverkan skallnivå för dennaregional lokaloch att en
realitet.

de ekono-december 1996beslutade den 12Riksdagen om
Även riksdagenverksamhet.för Samhallsmiska omramarna

ibesparingsförslag budgetpro-regeringensmodifieradenågot
besparingar förkraftigadockinnebär beslutetpositionen,

besparingskravenföljdTill1997-1998.åren uppgerav
minskamåstenaturliga avgångarSamhall att genomman
2 400.arbetshandikappade medarbetstillfällen förantalet ca

inverkar heltsina kostnaderminskaSamhallpåKravet att

arbetshandikappademöjlighet rekryteranaturligt på deras att
Situationenanställningsstopp.också införtoch harman

mins-till lönebidragsmedeltillgånglågarbetsmarknaden och
Heltövergångar.möjlighet skapaockså deraskar natur-att

avvägning mellan samhällets strävanligt måste det ske atten
funktionshindrade årehabilitering tillochbereda arbete ge

minskaskallpå Samhallkravsidan samhälletsoch attena
Även sinförbättrarSamhallsidan.andrasina kostnader å om

naturligt-affärsmässigt finns detekonomiskt ochverksamhet
till föreffektiviseringar inte räckerlängrevis därgränsen

Samhallbesparingar ställer.på ägarende kravklaraatt som
för ökadsina mål, arbetauppnåförmåste, att genom-en

Ökad intensi-rekrytering,arbetshandikappade.strömning av
sänktmedrehabilitering, fler övergångarfierat medarbete

möjligheterinnebär Samhallsföljd,produktivitet attattsom
sina intäkter försämras.öka

kompensation för1997 fåttbudgetåretinte förSamhall har
i sinSamhalllöneutveckling. harpris-för ochsina kostnader
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redovisat konse-4 a,bilaga1998,koncernplanering för
löneökningar.förinte kompenserasSamhallkvenserna attav

kompensation förfårfortsättningenihellerinteSamhallOm
förut-vissaunderbolagetkommerlöneutvecklingpris- och

kapitaletdetlikvidation näritvingassättningar egnaatt
svårt attDet äraktiekapitalet. atthälften seunderstiger av

betalakunnaskullesjälvaproduktivitetökadSamhall genom
ökadföreslårutredningensamtidigtlöneökningar som

nyrekryte-flerövergångar,flergenomströmning, genom
rehabilitering,påskallökade satsasochringar att resurser

produk-sänkermotivationsarbeteinsatser,sociala somm.m.
Utredningen statenattintäkterna.minskaroch ansertiviteten

verksamhetSamhallsnedvill skäraväljamåstehär manom
ochtidigareomfattning taidenbehålla someller samma

val.sittkonsekvenserna av
påkravet attnämntsÖkarförslagUtredningens ovansom

anpassningrehabilitering,påSamhall resursersatsar mera
ocksåinnebär attförslagUtredningensövergångsarbete.och

kostnader.dessamätainstrumentfår attSamhall
ochövergångarpåkravökatförslagutredningensOm om

Samhallrimligtdetgenomförs attärrehabiliteringsinsatser
innebärinsatserdessamerkostnaderdeförbetaltfår som

reguljäradenpåföretagåvilarvad ettmedjämfört som
Samhallsdärförföreslår att mer-Utredningenmarknaden.

klump-ibetalasi dag utintekostnadsersättning ensom
delochdellönerelateradi somdelas enenutan uppsumma

utifrånbestämsoch mer-Övergångarnamedvarierar som
kostnaderna. .

utred-föreslagitsVerksamhetsmål anserovanTill det som
förut-vissadelsresultatkrav,delsfoga,börningen att man

Följande tvåbedrivas.skallverksamhetenhurförsättningar
kvarstå.utredningenenligtbörresultatkrav

syssel-minstabestämdvisserbjudaskallABSamhall en0
för när-anställda,arbetshandikappadeförsättningsvolym

timmar.miljoner31,9varande
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Minst 40 de nyanställda skall rekryteras frånprocent0 av
de s.k. prioriterade utvecklingsstörda,dvs.grupperna
psykiskt sjuka flerhandikappade.och

i prioriteras vidDe dag rekrytering börtre grupper som
enligt utredningens uppfattning prioriteras iockså fortsätt-

ningen. på minstKravet de bör 40utgöraatt procent av
förankringnyrekryteringen har bred i Samhall-de lokalaen

vid Ami.företagen, inom Samhalls företagshälsovård Af/och
till reguljäraAndelen övergångar arbete på den arbets-0

successivt frånmarknaden skall ökas nuvarande 3 procent,
sikt tillför på förhållandena medger det uppgånäratt ca

arbetshandikappade årsbasis.10 de anställda påprocent av
avsnittenligt modell redovisas iSamhall bör, den0 som

redovisa intäkten sinaårligen5.2, beräkna och över-av
gångar.

affärsmässig effektivitetSamhall ha och verk-skall0 en
intäktersådana det täckersamhetsstruktur attsom ger

tillproduktionen. BidragSamhalls kringkostnader för

arbetshandikappadearbetskraftskostnaden för de skall
i erforderlig omfattning.utges statenav

finnsskapa arbete "där behovenSamhalls uppdrag att0
bör kvarstå.

sinai sin årsredovisning specificeraSamhall skall0 mer-
rehabilitering/utvecklingför och övergångs-kostnader

arbetshandikappadesina anställdaarbete avseende som
ersättning från för dessaunderlag för få statenett att

merkostnader.

redovisaårligen iSamhall skall personalberättelse0 en
rehabili-sina insatser personalutveckling,för bl.a.

tering/utveckling, anpassning sinaoch övergångsarbete,
ikostnader för detta samverkan dessa frågor medsamt

personal-aktörer och därmed utveckla denexterna
för 1996.berättelse utgessom

skärpningUtredningen denna övergångskravetatt avanser
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inte bör omedelbart iochgöras successivtett steg utan
några års sikt. För det skall möjligtatt attvara svara upp

höjdade kraven måste rehabiliteringsprocessen vidare-mot
utvecklas systematiseras.och Det vidare angelägetär att
hänsyn till arbetsmarknadsläget tillgångenoch på löne-tas

bidrag. Enligt utredningens uppfattning kan långsiktigen
rimlig nivå på övergångskravet ligga på 10 procentanses ca
per ar.

5.7.2 Två vägar

Utredningens innebärförslag starkare markeringen av
Samhalls uppgift rehabilitera och utveckla de anställdaatt
och möjligtdetta så långt skall kunna leda till arbete hosatt

arbetsgivare.andra

tidigareDen primär- landstingskommunalaoch verksam-
het med sysselsättning,skyddad med Samhälls-ersattessom
företag/Samhall, i huvudsak slutstation för devar en
arbetshandikappade arbetstagarna. tillkomstenMed denav

organisationen inleddes aktivt förarbeteett attnya mer ge
möjlighet tillanställda arbete. Det docköver äratt annat

först i bolagiseringensamband med Samhall 1992årav -
arbetsmarknadssituationen drastiskt försämratsnär som-

statsmakterna började tydligtställa och mätbart målettupp
för Övergångarna från Samhall till arbete. Statens kravannat

dock tämligen innebärblygsamt ochär andelen över-att

gångar till minstbrutto skall uppgå årligen detre procent av
arbetshandikappade inberäknatarbetstagarna, dem som

går tillbaka till Samhall.senare
Enligt utredningens mening finns starka skäl betonaatt

Samhalls rehabiliterande och utvecklande syfte och skärpa
kravet på övergångar.

Som framgått finns behov det arbete och destora av
verksamhetsformer Samhall erbjuder. Ett antalstortsom
sökande vid arbetsförmedlingar Ami till jobb inomoch köar
Samhall. finnsDärutöver latent arbetssökande,stora grupper
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siginte funnit mödan anmäla sökande.det värt att somsom
olikariskerar "falla stolarnaNya mellan närattgrupper

blir tillgång till.renodlas och svårarestödsystem att

möjligtocksåUtredningen konstaterar det knappast äratt
verksamhet i någon nämnvärdbygga Samhallsatt ut

i sin studieinte Samhall,omfattning. hellerDet somanser
30 000-35 000år 2005 bedömerSamhall attmot ca

omfattning Enligtrealistisk på verksamheten.anställda är en
rimlig nivå mellanbedömningutredningens kan en vara

arbetshandikappade.30 000 anställda27 500 ochnuvarande

kraftigtrisker utbyggdUtredningen också medkan ense
Sverige mycket volymhar redanskyddad sektor. stornu en

till Eni förhållande folkmängden.skyddat arbete, ännusett

arbetsgivare blirrisk förinnebäravolym kanstörre atten
arbets-anställa medmindre benägnaännu att personer

segregering arbetsmarknadenhandikapp påmed ökad som
följd.

alternativa gå.bakgrund kanMot denna vägar attman se
tämligenhittills, medmöjlighet fortsättaEn är att som

till regul-skall denanställdablygsamma krav på överatt
tillSamhallanställning ellerfrånjära arbetsmarknaden enen

anställning medanställning frånsubventioneradicke en
antalinnebär begränsatlönebidrag. Det att ett personer

tider.under mycket långai Samhallföretagensysselsätts
utredningen förordarmöjlighet ärEn attsomannan --

rehabilitera, ochutvecklainsatser förSamhallsöka att
likaledesocharbetshandikappade anställdautbilda sina att

med övergångar.intensifiera arbetet

tillämpas närvarande,förmodellen,Den första som
besparingsprogram genomförts underdetpräglas somav

utgifterminska och underskottetiår syfte statensattsenare
produ-i första handi finanser. Samhallstatens som enses

sinautsträckning skall ökai ökandeverksamhetcerande som
nä högre gradsina kostnader och därmedintäkter, minska en

varje årsjälvfinansiering. förutsätts företagenBland annatav
avtalsenligaproduktivitet minst motsvarande desinöka
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löneökningarna för de anställda.
Med denna incitamentenmodell är arbeta med över-att

gångar liten. Det vitalt intresseär tvärtom för Samhallett att
behålla erfaren och kunnig personal. Det också viktigtär att
de rekryteras har möjliga arbetsförmåga ochmestasom
flexibilitet. Från strikt statsbudgetsynpunkt har modellen den
fördelen kostnaderna blir tydliga och kanatt nedåt.pressas
Däremot syns inte kostnaderna för dem inte fårsom
tillgång till arbete hos Samhall i stället försörjs medutan

arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller förtidspension.
Man heller inte med i beräkningentar den totalaatt
kostnaden tiden bliröver förhållandevis hög,per person
eftersom relativt få omfattas under mycket långapersoner
tider. Dock kan det strikt kameralt sig ekonomisktte- -
rationellt människor försörjs med förtidspension,att arbets-

löshetsersättning socialbidrageller i stället för erbjudasatt
arbete hos Samhall, i fall så länge kostnaden förvart en
anställning hos Samhall högreär ersättningsnivån iän

försäkringssystemen. Ett sådant beaktar intesynsätt dock de
mänskliga aspekterna eller ambitionen alla skall ha rättatt
till arbete. innebärDet form utslagningett ochen av en
skiktning människor. En frisk och arbetsför majoritetav
arbetar på den reguljära arbetsmarknaden på sedvanliga vill-
kor. litenEn får anställning hos Samhall, förgrupp en som

Övrigaflertalet dem hela deras yrkesliv. i arbets-av varar
föra åldrar arbetslösa ellerär försörjs socialför-genom
säkringar och andra stöd. För den gång blivitsom en

inomanställd Samhall minskar incitamenten tillöveratt
arbete i detta Otrygghetenannat utanför Samhallsystem.

kontrasterar den anställningstrygghet ändåstort mot som
finns hos Samhall.

De fördelar kan med denna modell ligger såledessom ses
helt på det ekonomiska planet. Samhalls verksamhet kan
koncentreras på produktion och affärsmässiga aktivite-rent

Arbetsstyrkan består till del erfarenter. personalstor av som
invandasköter uppgifter. Behovet arbetsledare, stödperso-av
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personalsociala uppgifter mindrepersonal med ännal och är

rehabiliteringinriktad på ochi organisation ärsomen
möjlig-utveckling Dettade anställda. störresystem gerav

effektivitetekonomiska ochpå Samhallsheter ställa kravatt
resultat.

utredningen i väljer skärpaställetOm attman som --
inominsatserutvecklanderehabiliterande ochkraven på

uppnåsandel övergångarpå högreSamhall, med krav en
fördelar.andra

genomströmning möjlighet för flerEn större ger
sikteventuellt påSamhall ocharbete hosarbetslösa få taatt

jobb förfå flerMan kantill arbete. utannatsteget ett
tiden medelför defler sysselsättspengarna överattgenom

tilldelas.Samhallsom
procentenheternettoövergångarna med tvåökningEn av

hosarbete500-600 fler kundeinnebäraskulle att ges
ökning procentenhetermedår. EnunderSamhall treett

OmSamhalljobb till arbetslösa.800 flerdrygtskulle ge
a-kasseersättningmed 805001 procent enavpersoner

varje anställsmånad år500tidigare kring 13 kronorlön per
miljoner på194,4 kronoravlastasskulle kassanSamhall,hos
Samhall ochlämnatårsbasis. Därtill skulle den gettsom

bidrasina inkomsternyrekryteringenförutrymme genom
socialainkomstskatt ochinkomsternatill offentligade genom

avgifter.
riksdag bestämmaregering ochblir uppgift förDet atten

detangelägetframtida verksamhet. Det ärSamhalls attom
tydliga.och konsekvenserna ärmedvetetVägvalet sker att

producerandefrämstvälja SamhallMan kan att som ense
i ekono-främstpå Samhallställa kravenverksamhet och

minskade kostnader.effektivitet ochmiska ökadtermer av
genomströmningen blir mindre ochfår dåMan attacceptera

åren.verksamhetenfärre får del överatt av
rehabiliteringsmodellväljaAlternativt kan somenman

anställda undergenomströmning flermedsyftar till ökad
förkostnadertider, medgenomsnittligt kortare störremen
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utbildning, utveckling och sociala insatser. Företagsgruppen
måste sinöka rehabiliteringskompetens både kvantitativt och
kvalitativt. Fler måste arbeta bättre med motiverande
insatser, kontakter med företag och arbetsförmedlingar/ Ami,
handlingsplaner, individuella stödjande insatser, utbildning
och utveckling de anställda.av

Antalet direktanställda inom Samhall 3är 300. Löne-ca
kostnaderna för denna personalgrupp uppgick år 1996 till 1
212 miljoner kronor. En ökning med tio skulleprocentca ge

kostnadsökning drygt 120 miljoner kronor.en En sådan
förstärkning skulle dock innebära väsentligt mycket kraf-en
tigare förstärkning de delar personalen har arbets-av av som
ledande eller stödjande funktioner eller arbetar med över-
gångar, eftersom det bland direktanställdade också ingår
administrativ personal, säljare m.fl. inte direkt verk-ärsom

med de arbetshandikappade arbetstagarna.samma

5.7.3 Kostnader

Den lämnar Samhall och anställs på den reguljärasom
arbetsmarknaden med månadslön på 13 500 kronoren per
månad bidrar med 110 000 kronor iår inkomstskattca per
och sociala avgifter. Om anställningen sker hjälpmed av
lönebidrag kan dock kostnaden för lönebidraget bli högre än
kostnaden för Samhallanställningen. Men lönebidra-även om

i enskilda fall kommer liggaget så högt 80att procentsom
lönekostnaden kommer dock inte bidragsnivånav genom-

snittligt för hela den lämnar Samhall ligga pågrupp attsom
så höga nivåer. Trots det svåra arbetsmarknadsläget isker
dag 40 Övergångarna lönebidrag.procent Dessaca utanav

således intäkt på 110 000 kronor till kommun,ger en ca
landsting och inkomstskatterstat och sociala avgiftersom
vid månadslön 13 500antagen kronor. Omen antarman

hälften de övriga behöveratt 80 lönebidragav procent
kommer de kosta 180 000 kronoratt och år ica per person
lönebidrag vid den månadslönen 13 500 kronor.antagna De
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arbetsgivarendelinklusive denavgifterna,sociala som
kankommunsektornmedantillåtergårbetalar, staten
Ominkomstskatt.lönen30infåberäknas procent somavca

fåbehövertredjedelenåterståendedenvidare antar attman
avgifter ochsocialakommerpå 50lönebidrag procentett
belopptill ungefäruppgåinkomstskatt somatt samma

ungefärinfår såledessektornoffentligalönebidraget. Den
blirKommunsektornbetalar.lika mycket statensom

intäkter.utgifter änhar störremedanvinnare, staten
ekonomiska effekternadeantaganden kanMed dessa av

miljonerföljandeenligtårligen skattasövergångar5001

kronor:

KostnadBidragsnivå IntäktAntal
kommun statenlönebidrag stat

2937,8600 -

8121,828%80450

50,621,828%50450

131,672,693,85001

500 kronor13månadslönen ärpåBeräkningarna bygger att
exklu-lönen3039avgiftersociala procentoch procent. av

går39ochtill kommunenavgifter går procentsocialasive
50respektivetill 80beräknatsLönebidrag hartillåter staten.

avgifter.socialapluslönprocent av
anställningarSamhall äranställning hosmedJämfört en

löneläget hosdärförbl.a.ofta dyrare,lönebidrag attmed
lönebidrag påmarknaden. Ettpålägre öppnaSamhall änär

12 000 kronor.vid månadslönerblir över80-procentsnivån
bidragsnivå påVidSamhall.anställning hosdyrare än enen

vidocksåbidragetförkostnadendäremotskulle50 procent
00048blimånadkronor13 500månadslön caperen

Samhall.anställningen hosbilligare änkronor
1996Samhallanställda00028förLönekostnaderna ca
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uppgick till 4 558 miljoner kronor eller 162 000 kronorca
bidragoch år. Statens för 1997 tilluppgår 4 424per person

miljoner vilket,kronor fördelat på något mindre antalett
anställda eller 27 500 innebär 160 000 kronorpersoner per

och år.person
En kostnadsjämförelse lönebidragmellan inomoch arbete

Samhall emellertid teoretisktbara intresse,är så längeav
kostnadsramarna förblir oförändrade. De vakanser som upp-
står hos Samhall fyllasskall arbetslösa. intäkterDe ochav
kostnader övergång skall därför kompletterassom en ger
med minskade utgifter för arbetslösa.

Den kostnad för miljonerpå 131,6 kronorstaten som
i räkneexemplet skall således intäk-vägasangetts motovan

på 93,8 miljoner minskadekronor och utgifter förterna

arbetslöshetsersättning miljonerpå 194,4 kronor. I detta

exempel skulle enbart nettointäkter/ minskade utgifterstatens
kunna betala ökning på 10 direkt-antaletprocenten ca av
anställda hos Samhall och dessutom finansierakunna löneut-

fyllnad miljoner utbildningssatsningarmed 21 kronor för hos
Samhall miljoner15,6 tillkronor andra rehabili-samt ge
teringsstimulerande insatser.

intäkterDetta gäller bortser från de gåräven om man som
till kommunsektorn och i princip skulle kunnastatensom

från statliga tillavräkna andra stöd kommunsektorn.

Ovanstående beräkningar utgår från bruttoövergångar på
Återgångar7,0 tillberäknade 30 ochprocent. procent netto-

övergångar på 5,4 Om ovanstående beräkningarprocent.
skulle utifrån bruttoövergångar på 10 skullegöras procent

vinst efter motsvarande satsning på arbetsledartäthetstatens
stödfunktioner i rehabiliteringenoch andra utbildningsamt

bli miljoner150,4 kronor.

Personalekonomisk5.7.4 redovisning

Utredningen årligenföreslår Samhall skall lämnaatt en
personalekonomisk redovisning.

7 17-0512
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för förslag Samhall härigenomHuvudskälet detta är att

rehabilitering,synliggöra sina för bl.a. arbets-kan kostnader

personalutveckling arbetsmiljö.anpassning, och Nyttan av en
redovisninganvändning personalekonomisksystematisk av

olikaligger i möjliggör bedömningbl.a. den hur deatt en av
utbildning, rehabilitering,frånvaro,personalfrågorna, t.ex.

arbetsmiljöinvesteringaranpassning påverkareller andra
tillbidrar Samhall får bättre kontrollresultatet. Det att en

planerings-rehabilitering/personalutveckling ochöver ger
bedriva strategisktför genomtänktoch beslutsunderlag att en

rehabilitering/utveckling arbetshandikappade anställda.för de

förutsättningar för flerbidra till skapaDetta bör över-att
till sin verksam-Samhall bättre kan levagångar och att upp

rehabiliterings/utvecklings-övergripandehetsidé detoch

följainstrument följa ochblir ocksåmålet. Det ett att upp
åren.verksamhet utvecklashur denna över

redovisning innebär vissapersonalekonomisk ocksåEn
administrativainitialt fårsådant Samhallproblem. Ett är att

skallutvecklingsskedet. Förundermerkostnader systemetatt
och framför allttillfredsställande krävsfungera annan,mer,

sig Skall dessatraditionellt använderinformation än av.man
kvalitet, måsteuppgifter kunna erhållas med godnödvändiga

vilket medförlöpande datafångstutveckla förSamhall system
kostnader.

utvecklingsarbeteallmäntVid sidan detta måste ettav
gäller skapagenomföras. Detbland all personal att en

adekvatinom byggakoncernenmogenhet samt att upp
bedömningenUtredningen dock denanvändarkunskap. gör

personalekonomiskalångsiktiga för detkostnadendenatt
blir relativtredovisningssystemet låg.

redovisningpersonalekonomiskinförandeEtt är enav
plan.fordrar väl genomtänkttidskrävande enprocess som

erforderlig tid förSamhall fårUtredningen föreslår därför att

redovisningpersonalekonomiskförskapaatt ett systern men
Personalekonomiskpåbörjas omgående.dennaatt process

förutsättning för Samhall skall kunnaredovisning är atten
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specificera sina rehabilitering, utvecklingmerkostnader för

utredningenoch övergångsarbete. Den föreslagnaav
merkostnadsersättning intekonstruktionen för därförkan

införas personalekonomisk redovisningförrän förett system
genomförts.

effektivitetSamhalls5.7.5

successivt minskatAntalet direktanställda har under en
ytterligareperiod i och planerar ned-längre Samhall man

utveckling intedragningar. Utredningen fårdennaattanser
stödfunktionerinnebära antalet arbetsledare och andraatt

minskar speciellamed tanke på den verksamhetbehövssom
rehabilitering utveckling bedrivs inom Sam-ochmed som

åvilartraditionella arbetsuppgifterhall. deFörutom som en
direktanställda Sam-arbetsledarna hosarbetsledare skall de

arbetshandikappade anställdaför dehall också stödettvara
viktig i övergångsarbetet.inte minst, utgörasamt, en resurs

låga arbetsledartätheten hos Sam-Utredningen bedömer den

som effektivitet. bakgrundhinder Mothall för koncernensett
effektivare rehabiliterings/ut-utredningens förslag omav

kapitel 3 och 4,vecklingsarbete och ökade övergångar se
tillräckliga förnödvändigt Samhall stödresurserdet harär att

effektiv i denna verksamhet.att vara
skall betyd-Utredningen föreslår också Samhall satsaatt

Ävensinaligt på öka övergångar.större att omresurser
tyderi undersökningarna begränsat,utredningens urval är

de anställdaandel 30mycket på så procentatt stor som av
för övergångar. Medarbetshandikappade kan mognavara

i detta sammanhang de harövergångsmogen sommenas
möjlighet reguljära arbetsmarknaden.arbete på denatt ta ett

tillSituationen bristen på medelpå arbetsmarknaden och
få.lönebidrag viktiga till Övergångarna så Attskäl ärär att

inte vill hosanställda byta trygghetenmånga de utav
arbetsmarknadenSamhall arbete den öppna ärmot ett

också hämmande faktor.en
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material inhämtats sammanställtsAv ochdet som av
ambitiöstutredningen framgår också Samhall haratt en

tillvägagångs-övergángspolicy gäller allmäntformulerad vad
Incitamentenuppföljning återkoppling.på ochkravsätt samt

praktiskttill policyn i handlande måste däremotomsättaatt
effektivi-förstärkas kraftigt. Förslag hur Samhall skallom

finns i kapitelövergångsarbetetsera
rehabilite-arbetshandikappade resultatNär ett avsom

anställningsinrings/utvecklingsinsatser de fått del underav
tillanställning övergå den regul-i sin förSamhall lämnar att

idärvid år deltarjära under antalarbetsmarknaden och ett

årligenreguljära arbetsmarknaden skapasproduktion på den
studien Ekonomisksamhällsekonomiska intäkter. I översyn av

beräkna dettagit fram metod förSamhall har attenman
intäkter. Metodensamhällsekonomiska värdet dessa somav
beräkningenavsnitt innebärredovisas i 5.2, över-att av

empiriskt därförunderlag ochgångsintäkten på ärbygger ett
visargjort i studienberäkningartillförlitlig.ganska De man

till 960övergångsintäkter för 1995 uppgårtotalaSamhallsatt
enligtUtredningen föreslår Samhall,miljoner kronor. att

redovisar intäktenårligen beräknar ochmodell,denna av
följakontinuerligtocksåsina Samhall börövergångar. upp

lik-Engjorts och kommerharde övergångar göras.attsom
På dettai studien kan användas.nande metod använtssom

säkrareunderlag ochSamhall få bättrekansätt ett prognoser
övergångsintåkter.för beräknaatt

lönebidragsmedel börUtredningen också avsättasattanser
besparingarDefinnas tillgängliga för övergångar.och som
omförhandlingarArbetsmarknadsverketsgjorts bl.a. genom

tillgångfinnslönebidrag innebär det störrelöpande att nuav
Tillgång till lönebidrags-tidigare.till lönebidragsmedel än

förutsättning utredningens förslagförmedel är att om enen
rehabiliteringsprocesssystematiseradeffektivare och mer
genomströmning hosövergångar och ökadtill flerskall leda

övergångsintäkterde omfattandeSamhall. bakgrundMot av
också samhälls-i stycke, detredovisats föregående ärsom
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tillskjuter tillekonomiskt ytterligare medellönsamt statenom
Utredningen regionalalönebidrag. föreslår också Sam-att

förhandlingarhallbolag och länsarbetsnämnderna genom
årligen i vilken utsträckning lönebidrags-bör träffa avtal om

finnas tillgängliga övergångar.för Samhallsmedel skall

ingå i regionala kontrakt skallDetta bör det upprättassom
enligt överenskommelse samverkan träffatsden om som

förutsättning SamhallAMS och Samhall. En förmellan att
sina i omfattningövergångar någonskall kunna öka ärstörre

tilltillgång till lönebidragsmedel. hänsyn defår Medatt man
inteintäkter Övergångarna detärstora genererarsom

Övergångarna på grundekonomiskt försvarbart hämmasatt
brist lönebidragsmedel.påav

inbyggd verksamhetutredningens underlag framgårAv att
industri-service tjänster rörelseresultatoch bättreoch änger

omstrukturering inom Sam-pågår ocksåverksamheten. En

tjänsterinriktning servicepå ochhall samt motmot mera
utvecklingUtredningeninbyggd dennaverksamhet. attanser

produktions-bidra tillriktig sänka Samhallsoch kanär att

utredningens också dessaunderlag framgårkostnader. Av att

arbetsförmåga hos delägre kravverksamheter ställer

arbetshandikappade.

Samhalls merkostnader5.7.6

skallfårmerkostnadsersättning SamhallDen statensom av
tillharbidrag till merkostnader koncernenbl.a. ett somvara

förutsättningarpå mål ochföljd verksamheten byggerattav
restriktioner gäller förutsätt-vissa detkoncernen närsom ger

ingensin ekonomi. dockningarna Samhallförbättra göratt
merkostnaderredovisningspecificerad hur dessa är.storaav
till följd denSamhalls merkostnaderdet gällerNär av

spridningen diversifiering verksamhetengeografiska och av
minimerasutredningen denna merkostnad kanattanser

möjligtutsträckningi så högkoncernenatt somgenom
förutsättningar.sina faktiska Detsina utifråndriver affärer
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innebär undvikabör produktion bygger påatt stor-man som
skalighetsfördelar ioch stället på sådant kansatsa som ge
bättre vidlönsamhet småskalighet. Utredningen bedömer
också omstruktureringden tjänsteproduktionatt mot som
pågår inom bidra tillkoncernen kan denna merkostnadatt
reduceras på sikt.

Även Samhalls merkostnader för övertalighet bedöms

kunna minska till minimum. Om i samhälls-ett ettman
ekonomiskt perspektiv bortser från arbetskraftskostnaden,

merkostnaden vid övertalighet Vissautgörs personal-av
kringkostnader. Samhall övrigabör behandla kostnader för

överkapacitet maskiner, direktanställdlokaler, personal etc.
på nonnalt och avveckla dessa i utsträckningdensättett
detta möjligt. Kostnader för sådana omstruktureringarär

intäkterskall täckas i ingår vidrörelsen och normalav
affärsmässighet i kalkyleringsunderlag för produkter och

prissättningar.
till arbetshandikappetDen anpassade arbetstakten heltär

naturligt merkostnad för Samhall. Att demerpartenen av
anställda i arbetshandikappade innebärkoncernen denär att

genomsnittliga produktiviteten låg. Detta faktumär utgör
primära självklaraockså den och anledningen till denatt

statliga merkostnadsersättningen tillutgår Samhall. Utred-

ningens bedömning merkostnadsersättningen i den delär att
den intearbetskraftskostnaden bör sänkas särskiltavser
mycket 100under lönekostnaden för de arbets-procent av
handikappade anställda. Utredningens förslag kraftigt ökaatt

Övergångarna innebära produktivitetenkommer ocksåatt att

sjunker.
Samhalls kostnader för vissa stödinsatser i form av

arbetsanpassning, arbetsorganisation, rehabilitering/utveck-
ling och arbete med övergångar merkostnad i den månär en
kostnaderna vad inormalt andra företag.är större än ärsom
Utredningens innebärförslag också Samhall skall fåattovan
bidrag för dessa merkostnader efter genomfördstatenav
implementering personalekonomisk redovisning.av
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6 Undanträngning och konkurrens

6.1 Undanträngning

Definitioner6. l

ekonomiskaEn betydelsefull aspekt vad gäller Samhalls

enligt direktiven undanträngnings-effektivitet eventuellaär

effekter, dvs. verksamheten undan eller konkur-trängerom
subventioneradicke verksamhet.utrerar annan,

Arbetsmarknadspolitiska till olikaåtgärder kan upphovge
viktigbieffekter. fråga åtgärderna verk-oönskade En är om

ökning sysselsättningenligen till ellerleder förväntaden av
tillfinns motverkande faktorer leder dendet attsomom

tillsysselsättningsökningen blir lägre elleravsedda än avsett
mekanismer diskuterasuteblir. brukarmed helt Deoch som

indirektai direkta undanträng-sammanhang ochdetta är

ningseffekter.
iUndanträngningseffekter på arbetsmarknaden kan ske

indirektskilja direktolika mellan ochformer. Man brukar

undanträngning mellan planerad och oplanerad undan-samt

trängning.
innebärundanträngning med arbetsmark-Direkt att man

subventionerar anställning ändånadspolitiska medel en som
kommit till stånd.skulle ha

blirundanträngning exempelvisDirekt sker när personen
subventionerasanställningen med arbetsmark-anställd och

kommit till ståndnadspolitiska medel, den skulle haatttrots
subventionen. Konsekvensen denna effekt,även utan av som

"dödviktseffekt Vdeadweight ejfecf,brukar benämnas är

vinstökningarbetsgivaren icke planeraderhålleratt en
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"windfall profit
En effekt vid direkt undanträngning subven-är närannan

tionen förändrar relativade lönekostnaderna olikamellan
arbetskraft. Detta kan till substitu-upphovgrupper av ge en

tionseffekt innebär arbetsgivaren finner det lönsamtattsom
ordinarie arbetskraft ellerersätta sådan arbetskraftatt som

skulle anställas med den arbetskraft subventio-annars som
Risken för undanträngning ökar åtgärden lik-neras. mer
arbete skulle ha utförts ordinarie personal.ettnar som av

För få uppfattning åtgärdernas nettoeffekt påatt en om
reguljär sysselsättning måste alltså subventioneradeantalet
arbeten minskas med dödvikts-eventuella och substitutions-
effekter.

Indirekt undanträngning innebär de arbetsmarknads-att

politiska åtgärderna påverkar iandra sektorer ekonomin än
ditde åtgärderna direkt riktar sig. Indirekt undanträngning

kan exempelvis uppstå företag anställer subventione-ettom
rad arbetskraft och därmed producera tillkan lägre kost-en

i sinnad och detta till produktionenleder utvidgas påtur att
bekostnad osubventionerade verksamheter. Om detta ärav
fallet blir stödets sysselsättningennettoeffekt på lägre vadän
statistiken åtgärdsvolymen visar.över

indirektEn effekt uppstår arbetsmark-attannan genom
nadspolitiska lönebildningen.åtgärder kan påverka

finnsDet också anledning skilja mellan planerad ochatt

oplanerad undanträngning. En planerad undanträng-typ av
ning åtgärder riktas till exempelvis arbetshandi-är som
kappade långtidsarbetslösa.och Syftet i dessa fall är snarast

åstadkomma substitutionseffekt, dvs. plane-ersättaatt atten
ordinarierade anställningar med den subventionerade arbets-

kraften. En undanträngningplanerad vidskertypannan av
åtgärder riktar sig till företag tilloch syftar attsom som
tidigarelägga anställningar eller uppsägningar.senarelägga
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6.1.2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och

undanträngning

AMS skall enligt regleringsbrevet för budgetåret 1997 fort-
sätta analysergöra undanträngningseffekter arbets-att av av
marknadspolitiska åtgärder. Analysen skall omfatta såväl

undanträngningseffekter enskilda åtgärder denav som av
totala åtgärdsvolymen. Uppdraget redovisasskall till Arbets-

marknadsdepartementet den 5 november 1997.senast

Riksdagens revisorer har nyligen i revisionsrapporten
Undanträngningseffekter på arbetsmarknaden Rapport
1996/97:2 analyserat och lämnat förslag uppföljning,om
kontrollmekanismer utvärdering forskningoch rörandesamt

undanträngningseffekter på arbetsmarknaden.

studierDe gjortshar kring undanträngningseffektersom
två slag. Den innebärär går med enkäteratt utav ena man

och intervjuer till deltagare och arbetsgivare. I den andra
försöker i övergripande statistik sysselsättning,överman
arbetsmarknadspolitiska åtgärder hjälp statistis-medm.m. av
ka metoder spåra undanträngning.eventuellen

Endast fåtal studier har i Sverigegenomförts detnärett

gäller direkta undanträngningseffekter arbetsmarknads-av
politiska åtgärder.

Betydligt studierfler gjorts indirektahar undanträng-av
ningseffekter. Resultaten de empiriska studierna dockärav
inte helt entydiga. finns studier visarDet på arbets-attsom
marknadspolitiska åtgärder har lönehöjande effekter, medan
andra intepekar på så fallet.äratt

Enligt Riksdagensfrån revisorer pekar antalrapporten ett
internationella och svenska utvärderingsstudier på detatt
finns undanträngningseffekter arbetsmarknadspolitiskaav
åtgärder. Undanträngningseffekter förekommer uppenbarli-

i mindreeller omfattning.större Däremot det svårareärgen
vilkenfastslå omfattning undanträngningen har. Ingenatt av

de svenska studierna invändningsfri, vilket detär vansk-gör
ligt dra några bestämda slutsatser storleken på undan-att om
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Studiernaträngningen de åtgärder har analyserats.hos som
väsentligt lägre arbetslöshet ochperioder medocksåavser

därför ha begränsat värdei dag. De kanåtgärdsvolym än ett
sannolika undanträngningseffekterbedömagällerdetnär att
framtiden. vidare svårtDetii och den ärdag närmaste att

varaktig karak-effekternautifrån studierna äravgöra avom
tär.

relativtfinns fåvidare detRevisorerna konstaterar att

utnyttjas i utform-den konkretakanstudier resultatvars
studierarbetsmarknadspolitiken och de fåningen somav

Enligt revisorernasutsträckning.i ringafinns utnyttjas
finnsgranskningen detbedömning pekar stortettatt

forskning.utvärderingar, ocksåbehov avmenav

föråtgärderUtvärdering6.1.3 av
arbetshandikappade

arbetsmarknads-olika effektergenomgångI bred avaven
gjordes årundanträngningseffekter,politik, däribland som

redovisadeutvärderingar1996 finns endast ett avsersompar
arbetsmarknads-Ejfekterarbetshandikappadeåtgärder för av

forskning, Johnnyempirisksvensköversiktpolitik överen-
arbetsmarknads-Aktiv1996:34i SOUingårZetterberg,

studierdessa utvär-Expertbilaga. Denpolitik. avserena av
studiernaSamhall. Ingenlönebidrag, den andradering avav

sysselsättningseffekter elleruppskattaförsöknågragör att
Samhallutvärderingenundanträngningseffekter.eventuella
i avsnitt 5.7.redovisas kortfattat1993Vlachos,

revisorerRiksdagensgranskningenovannämndaDen av
inrikta-åtgärderefterfrågepåverkande äromfattar främst som

omfattasåtgärderoffentliga Desektorn.de denmot avsom
ungdomsinsat-arbetslivsutveckling ALU,granskningen är

rekryterings-arbetsplatsintroduktion, beredskapsarbeten,ser,
Olikaeget-bidrag. formerutbildningsvikariat ochstöd, starta

revisorernaenligtarbetshandikappade harföråtgärderav
uppenbari fall finnssådanadeteftersomexkluderats en
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medvetenhet undanträngningseffekter kan uppstå.attom
Även revisorernas granskning inte omfattar åtgärderom

för arbetshandikappade förs dock åtgär-ett resonemang om
der för kan intresse i dettasvaga grupper som vara av sam-

Revisorernamanhang. reducerasättatt ett attmenar even-
tuell undanträngning inrikta åtgärdernaår elleratt mot svaga

på arbetsmarknaden. Omutsatta åtgärderna ärgrupper
inriktade sådana och arbetsförmedlingen lyckasmot grupper,
identifiera dessa, bör kunna minska risken subven-attman
tionera anställning ändå skulle komma till stånd. Deten som
bör minskaockså risken arbetsgivaren ordinarieersätteratt
arbetskraft med den arbetskraft subventioneras inteomsom
detta syftet med åtgärden.år Detta bygger enligt revisorerna
på antagande de inte i lika hög utsträck-att svaga grupperna
ning starkare tilldelaskan arbetsuppgiftersom grupper som

skulle utföras. Det kan naturligtvis också arbets-annars ge
givaren möjlighet arbetskraft han/honatt testaen som annars
inte skulle intresserad anställa. En nackdel medattvara av

tillåtgärdernaavgränsa problemgrupperatt snäva är att
åtgärdsplaceringar kan verka stigmatiserande. Uppfattar
arbetsgivarna deltagande i åtgärd signal lågsom en om
produktivitet kommer syftet med åtgärden sannolikt inte att
uppnås.

Genom inrikta arbetsmarknadspolitiska åtgärderatt mot
eller på arbetsmarknaden kan enligtutsattasvaga grupper

revisorerna viss del undanträngningen upplevasen av som
planerad eller önskvärd. De aktuella kangrupperna genom
sådana åtgärder aktiveras och upprätthålla kontakten med
arbetslivet, något minskabör risken för långsiktigsom
utslagning. Planerad eller önskvärd undanträngning förut-

enligt revisorerna vidaresätter intedet andraäratt svaga
drabbas och därmed riskerar slås frånattgrupper utsom

arbetsmarknaden. Några studier belyser arbetsmark-som om
nadspolitiken fungerar sådant finns inte.sätt dockett

I sina förslag revisorernapekar bl.a. på behovet av
ytterligare olikaanalyser arbetsmarknadspolitiska åtgärderav
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undanträngningpåverka gradentänkasoch hur de kan av
inte. Eneftersträvansvärda ellervilka effekter ärsamt som

studie analyserai börsådanviktig aspektmycket attvaraen
skildaförefaller haåtgärdernafleraförhållandetdet att av

viktiga områden kansikt. Andraoch långeffekter på kort

uppgifter elleromfattningen, vilkavolymmässigagälla den
sektorervilka ochskallanställningar stöden grupperavse,

tänkas hakanvilka effekter stödenriktasskallstöden mot,

konjunkturanpassningens betydelse.ochi olika sektorer
utsträckningividare högreArbetsförmedlingarna bör utnytt-

siginformeratillgenomförföretagsbesökde att omman
fungerar.åtgärdereventuellahur

riktlinjer för läns-AMSvidare påRevisorerna pekar att
Iarbetsfönnedlingarnas verksamhet.ocharbetsnämndernas

anställningarsubventionerainteviktendessa betonas attav
metoder förnågratill stånd,skulle kommaändå attmensom

inte. önskvärtdiskuteras Detundanträngning är attdämpa
omfatt-problemetsutvecklas ochochdiskuterasmetoder att

itydligare dag.ning änbetonas

kapitalmarknadenUndanträngning på6.1.4

påutförtsSamhallEkonomiskstudienl översyn somav
frågankortfattatbehandlasLOSAM-utredningenuppdrag av

följdtillkapitalmarknadenpåundanträngningseffekter avom
Sam-eftersomStudien konstaterarverksamhet.Samhalls att

innebärvarumarknadenfrånandra företagundanhall tränger
tidvisSverige harriskkapital minskar. Ibehovetdet att av

Samhallsriskkapital ochbristföreligger pådethävdats att
kapital försådanttillgången påmedföradåexistens skulle att

studien.näringslivet ökar,övriga anser

undanträngningLokal6.1.5

i studienförsdetförUtgångspunkten somresonemang
undanträngning före-SamhallEkonomisk översyn avomav

bedrivaskallSamhallnivålokalnationell och ärpå atttag
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bedrivitslika skulle kunna haverksamhet gärna avsom
därmed undani näringslivet. Samhallandra företag tränger

Å minstsidan Samhallandra skapardessa företag. motsva-

kapital.tjänster, arbetskraft ochpårande efterfrågan varor,
studien undan-någonblir enligt den aktuellaSlutsatsen att

nationell nivå.inte påkaraktärträngning denna äger rumav
uppstå. Omperspektiv vissa andra effekterkanI lokaltett

och där produceraretableras påSamhallföretag ortett en
landetsäljs till andra delartjänsteroch/eller avsomvaror

arbetskraftefterfrågan påinnebär detutomlands,eller att

på lokalaockså efterfråganEventuellt ökarökar på orten.
påetablering lägetförbättrarEn sådanunderleverantörer.

medarbetsmarknaden det ärden lokala ort svagenom
arbetskraft.påeftefrågan

Samhallochverksamheten läggsaktuellaI det fall den ner
lokalasäljs på dentjänstertill produceraövergår att som

lokal undan-upplevaskommakan dettamarknaden att som
SamhallEkonomiskstudienträngning, enligt översyn av .Å Samhall lämnarverksamhetborde densidanandra som

tilli vilket lederföretag landetandrai stället produceras av
Om dennaarbetsmarknaden.tillskott påmotsvarande expan-

finns risk undanträng-region föröverhettadsion isker en
studien.ningseffekt totaltäven sett, anser

Konkurrens6.2

Bakgrund6.2.1

utred-kapitelinledningen tilli dettakonstateradesSom anger
denvad gällerbetydelsefull aspektningsdirektiven att en

eventuellaSamhalleffektiviteten hosekonomiska avser
verksamhetenundanträngningseffekter, dvs. trängerom

subventionerad verk-ickekonkurrerarundan eller ut annan,
ividarearbetsmarknadsutskott harRiksdagenssamhet.

LOSAM-utredningenhänvisat tilll996/97:AUlbetänkandet

förutsättningslösi motiongäller förslagdetnär om enen
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utredning Samhallkoncernens effekter på den konkurrens-av
marknaden och på samhällsekonomin.utsatta

Utöver vad har anförts beträffande konkurrens-som ovan
vill utredningen ytterligare vissaaspekter här belysa frågor

rörande konkurrens.

Alltsedan Samhall och dess föregångare Samhällsföretag
tillskapades diskussion förtshar koncernen och dessen om

villkorföretag konkurrerar på likvärdiga med vadärsom
i näringslivet.företag media olikagäller för andra I harsom

sigfall tagits där företag hävdat Samhallföretag ägnatattupp
otillbörlig Klagomål inlämnats tillkonkurrens. har

Konkurrensverket och Kontaktrådet se nedan.

Lagstiftning och regler6.2.2

1993 :20 syftar till undanröjaKonkurrenslagen ochatt mot-
effektiv ihinder för konkurrens fråga produk-verka en om

tion tjänster nyttigheter.handel med och andra Envaror,av
principeffektiv i råda marknadkonkurrens kan påanses en

säljare inte utbjudnadär för begränsat, de produk-antalet är

differentierade, iinte företagen inte handlarförärterna

inga väsentliga hinder finnssamförstånd med varandra och
tillnyetablering företag. Konkurrenslagen anpassadför ärav

EG-rättens konkurrensregler.
innehåller två förbudsregler: förbudKonkurrenslagen mot

6konkurrensbegränsande samarbete § och förbud mot
missbruk dominerande ställning 19 §.av

förbudsregeln, missbruk dominerande ställ-Den avsenare
särskilt intresse i Enligtning, detta sammanhang. 19 §är av

missbruk från sidakonkurrenslagen eller flera företagsär ett

ställningdominerande på den svenskarelevantaav en
förbjudet. missbruk imarknaden Sådant kan bestå att

tvinga oskäliga inköps- försäljningspriserpå någon eller°

oskäliga affärsvillkor,höga eller låga eller andra

produktion, teknisk utvecklingbegränsa marknader eller0
till nackdel för konsumenterna,
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transaktionerlikvärdiga kanolika villkor förtillämpa0
priser, m.m.,gälla rabatter

ingå den andravillkor för avtalställa partenattatt0 som
samband medytterligare förpliktelsersigåtar utan

krav på köparenavtalet t.ex. ävenföremålet för att

produkt.förvärvar annanen

före-förbjudet krävs delsförfarandet skallFör attatt vara
ställning markna-på den relevantadominerandehartaget en

ställning. inteDetmissbrukar denna ärföretagetden, dels att
uppsåtpådominerande. Något kravförbjudet att upp-vara

missbrukfrågaskallinte för detställs ettatt avvara om
ställning.dominerande

mening för-konkurrensrättsligiUnderprissättning är ett
flera företagsmissbruk ellerinnefattarfarande ettavsom

såvälmarknadställning på relevantdominerande geo-en
EG-Akzo-fallet harproduktmässigt. domIgrafiskt ensom

pris lägre denuttalat ändomstolen ettatt genom-varsom
rörligafasta ochdekostnaden summasnittliga totala av
rörligagenomsnittligadenhögrekostnaderna, änmen

i plandelmissbruk detutgjorde närkostnaden, attenvar
enligtpriser domstolenkanSådanaeliminera konkurrent.en

effektivalikakanskemarknaden ärfrånfå bort företag som
singrundpåföretaget,dominerandedet som avmensom

motstå sådanställning ståndekonomiska är att enursvagare
konkurrens.

relevantaInarknadsavgrânsning dels denbestämsVid en
geografiska markna-relevantadels denproduktrnarknaden,

geografiska marknaden det avgö-den ärgällerden. När det

tillräckligt homogentbasispåden bestämsrande ettatt av
beträffande denkonkurrensförhållandenaområde, dvs. att

inomföretagför alladesammaproduktenrelevanta är ett
relevantaGeografiskt oftast denområde. utgöravgränsat

mindre mark-kanhela landet ävenmarknaden avse enmen
landsting.ellerkommunnad ettensom

angripas stödmedskall kunnaunderprissättningFör att av
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konkurrenslagen krävs underprissättningen antingen utgöratt
missbruk företags dominerande ställning på denett ettav

relevanta marknaden 19 § eller iled avtalär ett ett om
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 6 §.

iDen första åtgärden analys huruvida företagetten om
bryter de två förbudsreglernanänmda för-ärmot attovan
söka faställa konkurrenslagen tillämplig på den verk-ärom

vilkensamhet klagomål framförts. Kan verk-gentemot ett
samheten betraktas företag i konkurrenslagensettsom
mening

Begreppet företag vidsträckt principskall tolkas ioch

juridiskomfatta varje fysisk drivereller verk-person som
ekonomisksamhet eller kommersiell Om verksam-natur.av

inriktad vinst inteheten på eller intehar därmed någonär
Ävenbetydelse. statliga driveroch kommunala organ som

ekonomiskverksamhet kommersielleller räknasnaturav
inteföretag, dock det myndighets-fråganär ärsom om

utövning.
Rent dominerande ställning beskrivasallmänt kan som en

ekonomisk ställning möjligtstark hos företag detgörett som
hindraför företaget effektiv konkurrens upprätthålls påatt att

irelevant marknad medge företagetatt atten genom avse-
utsträckning sinavärd oberoende konkurrenter ochagera av

sistakunder i hand konsumenterna.och
inneha domine-Frågan företag kannär ettom anses en

ställningrande har EG-domstolen. Förarbetenaprövats av
till diskuterar olikakonkurrenslagen här marknadsandelar

i vilken utsträckning indikationoch dessa kan utgöraanses
dominerande ställning.på Exempelvis tyder marknads-en

understigande inte dominerandeandel 30 procent en
ställning medan marknadsandel överstiger 65 procenten som
definitivt indikera marknadsdominans.torde
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6.2.3 Konkurrensverket

Konkurrensverket central förvaltningsmyndighetär för kon-
kurrensfrågor och har till uppgift verka för effektivatt
konkurrens i privat och offentlig verksamhet.

Konkurrensverket har under perioden maj 1993 februari-
1997 fått in fjorton anmälningar eller klagomål företagmot
inom Samhallkoncernen. En inämnare dessagemensam
anmälningar Samhallföretagär anklagas föratt underprissått-
ning med stöd skattemedel i konkurrens privatamed före-av

Klagomålen gäller bl.a.tag. sådana produktområden och
marknader präglas relativt hård konkurrens,som av t.ex.
städverksamhet.

Några de företag har framfört klagomålav som attmenar
de efter Samhalls intrång på marknaden tvingats sänka sina
priser, vilket i vissa fall har medfört företag blivitatt

reduceratvungna antalet anställda.att
I Konkurrensverkets bedömningar de fjortonav ovan-

nämnda ärendena har det inte kunnat påvisats någon
konkurrensbegränsning i konkurrenslagens mening. Inte i
något fallen har det berörda Samhallföretaget haftav en
dominerande ställning på den relevanta marknaden. Den
ifrågasätta underprissåttningen har därmed inte istått strid
med konkurrenslagen.

6.2.4 Kontaktrådet Samhall näringslivet-

Kontaktrådet inrättades år 1980 överenskommelsegenom en
mellan Samhall och de näringslivsorganisationernatre
Svenska Handelskammareförbundet, Sveriges Industriförbund
och Företagarnas Riksorganisation. Sedan Samhall gått in i
detaljhandelsbranschen har rådet utökats med ledamoten
från Sveriges Köpmannaförbund.

Kontaktrådets två huvuduppgifter dels prövnings-är
verksamheten med utredning och prövning klagomål, delsav
informations- och debattverksamhet. Samhall har genom en
utfästelse åtagit sig följa de rättelser Kontaktrådetatt som
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sidasinåNäringslivsorganisationerna harrekommenderar.

föreningsmandatet sträc-så långtför,sig verkaåtagit att som
rådetsrespekteraskallmedlemsföretagenocksåsig,ker att

skriftlig anmälanefterprövning skerKontaktrådetsrättelser.
osund kon-skallKlagomåletsekreterare.till rådets avse

förmarknadsuppträdandeotillbörligt attellerkurrens annat
Vidareprövning.tillochregistrerasskallärendet tas upp

riktadeklagomålen är ettmotregelförutsätts attsom
klago-ochSamhallkoncerneninom attföretagkonkurrerande

otillbörligauppgivnadetyrkandeinnehållermålen attom
upphöra.börbeteendet snarast

Avärenden.40avslutatKontaktrådet1993 harSedan
ochklagomåletbifalleri rådetnio resulterathardessa att
harSamhallbolagberördamedförtanmälningar harelva att

anting-harärendena20resterandeanmärkning. Devissfått
anmärkning.Kontaktrådeteller utanavskrivits passeraten

påberoavskrivs kanvissa ärenden atttillAnledningen att
förmedefter representantermöteanmälandeden parten

ärendetellersin anmälantillbakadrar attSamhallföretaget
civil-avskriverKontaktrådetkonkurrensfrågor.inte avser

frågor.rättsliga
förföreträdaremedSammanträffandevidUtredningen har

arbetsformer.information rådetsinhämtatKontaktrådet om
enligtKontaktrådetärende görhandläggningenVid ettav

kon-Bådaundersökning.ordentlig parternautsago enegen
ävenbådadeRådet parternagärnabesöks.och atttaktas ser

gångermångaproblemeteftersomvarandramedkontakthar
förstaefterredanmed lösastill och ettochklargöraskan

under-behovfinnsdetsamtal. Näroch/eller ettmöte av
konsul-anlitaskaraktärdjupgående externasökning merav

marknadsundersökningoch samtbransch-Oftast görster. en
Kontakt-kalkylmetoder.Samhallbolagetsundersökning aven

kännerklagandeviktigt den partendet ärrådet attattanser
på allvar.blirklagomålet tagetatt

faktaförredogörelseinnehållerutlåtandeKontaktrådets en
ochslutsatserrådetstillmotiveringochärendeti en
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bedömningar. Om rådet konstaterar det föreligger skäl föratt
kritik, avslutas utlåtandet med rekommendation till deten
berörda Samhallföretaget undanröja de konkurrens-attom
hinder eller andra kommersiella olägenheter anmälansom
avser.

egetKontaktrådet bevakar på initiativ dess rekommen-att
dation rättelse följs Samhallföretaget i fråga. Om såom av
inte sker framför Kontaktrådet detta till koncernledningen i
Samhall.

6.2.5 Utredning konkurrensneutralietet vidom
offentlig prissättning

Underprissättningsutredningen har i betänkandet SOU
1995: 105 kartlagt och lagt fram förslag åtgärderom avseen-
de konkurrensproblem i samband med offentlig underpris-
sättning och subventioner till privat näringsverksamhet på en
konkurrensutsatt marknad. Enligt utredningen visar den kart-
läggning genomfört det allvarliga ochattsom man mest
troligen frekventa konkurrensproblemetmest med koppling
till offentlig näringsverksamhet föreligger offentlignär en
huvudman säljer tjänster på den öppna marknaden till så låga
priser konkurrensen snedvrids.att

Utredningen offentlig näringsverksamhetattanser som
bedrivs i gränslandet mellan den offentliga och privata
sektorn kan skapa konkurrensproblem principiell ochav
samhällsekonomisk betydelse. När offentliga huvudmän
bedriver näringsverksamhet i konkurrens privatamed företag
skall det enligt utredningen finnas bindande regler med en
effektiv tillsyn och sanktionssystem. Utredningenett föreslår

den bakgrunden bl.a. det införsmot lag kon-att en om
kurrensneutralitet vid offentlig prissättning med krav på att
offentlig näringsverksamhet under vissa förutsättningar skall
redovisas skild från verksamhet, priset baseras påattannan

kostnadskalkyl och prissättningen inte får medföraatten en
från allmän synpunkt otillbörlig prissättning. Vidare föreslår
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opartiskledningundernämndutredningen att enaven
privatoffentlig ochförmedochordförande representanter

frågortillsyn och prövarvägledning, utövarsektor omger
lagen.överträdelse av

Remissvarenremissbehandlats.harförslagUtredningens
Remissinstansernabild.entydig attingenuppvisar anser

underprissättning ärochnäringsverksamhet ettoffentlig
buktfåskallhurdeladeåsikterna ärproblem manommen

problemet.på
utredningensfölj ihuvudsakyttrandeKonkurrensverkets er
konkurrens-lagstiftningtillstyrkerochförslag att omenman

föreslagnadeti huvudsakprissättning medoffentligneutral
skall,övergångslösning. sägerDettainförsinnehållet ensom

små ochoftadet ärbakgrundsärskilt attmot avsesman,
konkurrens-drabbasriskerarföretagmedelstora att avsom

inslag kravviktigt ärprissättning. Ettoffentligsnedvridande
offentligi konkurrensutsattkostnadersärredovisningpå av

verksamhet
lagtillstyrkaRiksorganisation kanFöretagarnas omen

förstdetprissättningoffentligvidkonkurrensneutralitet om
inom dettillåtsintenäringsverksamhetoffentligklargörs att

klar-sådantnäringslivet. Företagarna att ettegentliga menar
eftersomtillstyrkandetvillkor förnödvändigtgörande är ett
offentligtill ökadledakanlagenföreslagnaden annars

inteOmmarknaderna. ettpå denäringsverksamhet öppna
lagförslaget.Företagarnaavstyrkerklargörande görssådant

till lagförslagetRRVRiksrevisionsverket att omanser
avisas.skallprissättningoffentligvidkonkurrensneutralitet

med lag-skulle lösasproblemdeinteRRV att somanser
moti-ytterligare lag ärdignitetsådanförslag attär enenav

verad.
offent-denArbetgivarföreningen SAF attSvenska anser
privatatraditionelltverksamhet pådrivainte börliga sektorn

till-inteprissättningslagen ärföreslagnaDenmarknader.

1295/95.DnrYttrande 960410Konkurrensverket,
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räcklig för avhjälpa befintligade konkurrensproblemen.att
SAF det finns uppenbar risk illegal ellerattmenar atten
konkurrenskadlig affärsverksamhet kan komma legitime-att

ställer lagregler för hur sådan skall skötas.ras om man upp
Industriförbundet utgångspunkt måsteatt attanser en vara

offentlig näringsverksamhet inte skall bedrivas traditio-på
nellt privata marknader. Det dock inte möjligtär heltatt
undvika konkurrensytor mellan privata och offentliga
näringsutövare. Mot bl.a. denna bakgrund tillstyrker förbun-
det lagstiftning införs.att

Underprissättningsutredningens betänkande SOU
1995:105 har inte tilllett regeringen lagt fram någotatt

förslag införa lag konkurrensneutralitet vidattom en om
offentlig prissättning. Anledningen åsikternaattuppges vara
gått isärstarkt bland remissinstanserna. Näringsdeparte-

bereder för närvarande frågan med avsikt finnamentet att en
lösning tillgripa lagstiftning.utan att

Överväganden6.3

6.3.1 Undanträngning

Av kartläggningen i avsnitt 6.1 framgår kunskapernaatt om
undanträngningseffekter bristfälligaär det gäller arbets-när

marknadspolitiska iåtgärder allmänhet, ALU,t.ex. ung-
domsinsatser, arbetsplatsintroduktion, beredskapsarbeten och
åtgärder riktade arbetshandikappade i synnerhet. När detmot

gäller arbetshandikappade måste också ifrånutgå grund-man
förutsättningen dessa, konjunkturläge, måsteatt oavsett

sin rättmätiga del arbetsmarknaden, siggaranteras av vare
idet Samhallär eller på arbetsmarknaden i övrigt.

Av de studier har gjorts attframgår också olikasom
forskare skildahar uppfattningar vilka effekter undan-om av
trängning uppstår olika arbetsmarknadspolitiskasom av
åtgärder. Flertalet empiriskade studier gjorts ärav som
heller inte invändningsfria.helt Utredningen har inteheller
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institutio-Nationalekonomiskabistånd frånkunnat få något
direktivutredningens förut-universitet,vid Umeå somnen
igång. Enligtinte kommitstudiedå deras ännusatte;

i uppdrag1997 AMS fåttför budgetåret harregleringsbrevet
tillundanträngningseffekteranalyserfortsätta göraatt av

skallarbetsmarknadspolitiska Analysenåtgärder.följd av
enskilda åtgärderundanträngningseffekteromfatta såväl av

redovisasskallUppdragettotala åtgärdsvolymen.densom av
5 novemberdenArbetsmarknadsdepartementettill senast

1997.
kun-blir i huvudsak saknasdetUtredningens slutsats att

till följdundanträngningutsträckningvilkeniskap avom
subventioneradickearbetsmarknadspolitiska åtgärder sker av

verksamhet.

Konkurrens6.3.2

gjort visarutredningenundersökningDen attsom
prövnings-sinviktig uppgift medfyllerKontaktrådet en

behandlatkontaktrådetärendende 40verksamhet. Av som
anmärkningbifalltill ellerhälften lett1993 harsedan aven

Kontakt-till utredningen bevakarEnligt uppgiftnågot slag.
rekommendation rättelseinitiativ dessrådet atteget om

i fråga.Samhallföretagetföljs av
påarbetarKontaktrådetfinner ocksåUtredningen ettatt
blandanseendeharobyråkratiskt ochsmidigt och sätt ett gott
ingenfinner därförUtredningenorganisationer.företag och

i fråga.förslag dennaanledning någraläggaatt



SOU 1997:64 215

Aktiva7 åtgärder eller försörjning

Nedsatt arbetsförmåga orsakas i många fall blandningav en
medicinska, psykologiska, sociala och arbetsmarknads-av

relaterade problem. Samspelet mellan de olika ersättnings-
därför särskilt viktig.är Den tydligare avgränsningsystemen

sjukförsäkringen nyligen genomförts medför kra-attav som
på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och socialbidragven

ökar. Samtidigt avgränsningen blir tydligare mellansom
olika samhällsaktörer viktigtdetär upprätthålla hel-att en
hetssyn individenspå situation. Regelsystemen måste sam-
spela så arbetslivsinriktad rehabilitering kommer tillatt en
stånd, dvs. aktiva åtgärder sjuka funktions-ochsom ger
hindrade delaktighet i samhället och arbetslivet.personer

De på grund sjukdom eller andra funk-personer som av
tionshinder inte kan få och behålla arbete på arbets-ett
marknaden medför ekonomiska konsekvenser för samhället

helhet eftersom tillde följd sina funktionshinder intesom av
kan bidra till samhällets samlade produktionsresultat.

Ekonomerna Claes Malmquist och Thomas Aronsson har,
på utredningens uppdrag, genomfört studie i syfte atten
belysa dessa ekonomiska konsekvenser. Studien visar att
samhällets kostnader för funktionshindrade eller arbetsoför-

minskarmögna dessanär rehabilitering ochpersoner genom
aktiva åtgärder får sysselsättning på arbetsmarknaden.
Studien återges i sin ihelhet betänkandets bilagedel

finnsDet i princip fyra alternativ till utveckling samt-som
liga påverkar samhällsekonomin:

Personen återgår i fullt produktivt arbete
Personen avlider
Personen flyttar utomlands

4. Personen återgår inte i fullt produktivt arbete.
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alternativen och 4.studien behandlar 1I man
problematiken tvåMalmquist studerarochAronsson ur

perspektiv:

belysning deinnebärFördelningsperspektivet avensom
exempelvisolika subjektförfinansiella konsekvenserna

icke förvärvs-olika tillståndgår mellannär avpersonen
vilkaalltsåFördelningsalternativet behandlararbete. som

olikavidproduktionsbortfalletförbetalarmed ochär

finansiella lösningar.

beskriver konsekvenserna,Rehabiliteringsperspektivet som
respektive förlorar påvinnerdvs. att personenvem som

rehabilitering. Med reha-tillförvärvsarbeteickegår från

utsträckningi såbilitering storatt en personmanavser
lönebidrag. Föri arbete medmöjligt är t.ex. sam-som

lik-synpunktekonomiskstrikthelhet dethället är ursom
väsentligafinansieras. Detproduktionsbortfalletgiltigt hur

rehabili-åstadkommakostnadenminimeraär samt attatt
enskildaförutsträckning detta lönsamttering i den är

aktörer.

berörs,för demtvå begreppanvänderEkonomerna som
aktörenbegreppenSkillnaden mellan ärsubjekt och aktör. att

vilket inteskeende,konsekvensernapåverkakan ettav
hushåll,och dennesAktörernasubjektet kan. är personen

socialförsäk-inklusivearbetsgivare, statsbudgetenpersonens
landstinget och kommunen.ringssystemet,

Fördelningsperspektivet7.1

produktionsbortfalletbetalarberäkningarnaI vem somav
månadslönhartänktutgår från somenperson somman en

arbetsgivar-Till detta kommertill 000 kronor.uppgår 15
Utifrån dessaAMF-avgift skatter.ochegenavgift,avgift,

samhällsekonomiskauppgifter beräknar pro-man personens
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duktionsvärde enligt följande: lön arbetsgivaravgift+ +
AMF indirekt skatt på+ produktionen. Denna totalapersons
samhällsekonomiska produktionsvärde dåär 26 760 kronor.
Utifrån detta produktionsvärde beskriver isedan olikaman
alternativ finansierar produktionsbortfalletvem som när en

går från tillstånd tillett Ettperson ett exempel kanannat.
illustrera beräkningssättet.

Finansiella konsekvenser för olika subjekt i samhället när personen
går från anställning med full produktivitet till hel sjukskrivning.

Arbetsgivare Ingen konsekvens
AP-fonderna Bortfall avgift 1 950 kr
Statsbudget Bortfall arbetsgivaravgift 2 988 kr

Bortfall indirekt skatt minskad
produktion 5 352 kr
Bortfall indirekt skatt konsumtion 464 kr
Bortfall egenavgift 186 kr
Bortfall särskild löneskatt 240 kr
Utbetalad sjukpenning 11 250 kr

Kommun Bortfall inkomstskatt kommun 818 kr
Landsting Bortfall inkomstskatt landsting 425 kr
AMF Bortfall AMF 1 230 kr
Hushållet Inkomstbortfall 2 321 kr

TOTALT 26 760 kr

7.2 Rehabiliteringsperspektivet
Här belyser de finansiella effekterna för de olikaman
subjekten övergår frånatt tillståndav en ettperson utan
förvärvsarbete till arbete med stödett lönebidragt.ex. av
eller i Ävenkombination med partiell förtidspension. hären
utgår från haft månadslönatt på 15man 000personen en
kronor, medan den lön denne kan få i sitt arbetenu nya

13 700 kronormotsvarar månad. Se nedanståendeper
exempel:
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tillstånd ickeövergång frånvidsubjekt ettolikaförKonsekvens av
40lönebidrag med procent.tillförvärvsarbete

FRÅN:

SUBJEKT:
EgenFinanSocialbidragArbetslösFörtidspensionsjukskrivning

59309249 73452179 734Statsbudget
2 4886384536494536Kommun

2941852279257279Landsting
1 1241241124l3 4911241AMF

2319722251514021515lHushåll
78117811781178117811AP-fond

tillövergångmycketvinnernivåVid denna staten
undantagettillståndandraallafrånvid bytelönebidrag egen-

övergångpåi särklassvinner mestfinansiering. Kommunen
Även förändringen.tjänar påhushålletsocialbidrag.från

omfördelningarFinansiella7.3

AktivbetänkandekommitténsArbetsmarknadspolitiskaI
ochSjuk-1996:34SOUarbetsmarknadspolitik" samt

aktivochallmänEnbetänkandearbetskadekommitténs
131996: lrehabilitering SOUochsjukdomvidförsäkring

särskilt stödbehovmedindividerdeñnierades avgrupper av
deavsågDefinitionenarbetsförmågan.återställaför att

försäkrings-mellani gråzonensigbefinnersompersoner
betänkandenaIsocialtjänsten.Af/Ami och uppgavskassan,

000000-5040sigrörde sammantaget personerdetatt om
arbetshandikappade,arbetslösa,sjukskrivnapåfördelade

psykosocial ohälsa.medochpsykiskt störda personer
beräkning destudieniMalmquist görochAronsson aven

dennaolika aktörer närförkonsekvensernaekonomiska
försörj-passivfrånpersoner går00045individergrupp av

ellerförtidspensionarbetslöshet,sjukskrivning,ning genom
på 40lönebidraganställning med procent.tillsocialbidrag
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Se nedanstående tabell.

Konsekvenser för olika aktörer när individer med behovgruppen av
olika stöd går från tillstånd icke förvärvsarbeteav till anställningav

med lönebidrag 40 procent.

FRÅN:
SUBJEKT:

sjukskrivning Förtidspension Arbetslös Socialbidrag EgenFinan

Statsbudget 5 256 mkr 0614 mkr 5 256 mkr 2 210 mkr 320 mkr
Kommun 289 mkr 266 mkr 289 mkr 2 504 mkr 1 343 mkr
Landsting 150 mkr 138 mkr 150 mkr 459 mkr 698 mkr
Hushåll 817 mkr 757 mkr 817 mkr 1 470 mkr 4 984 mkr

Konsekvenserna positivaär för alla aktörer vid rehabilitering
med lönebidrag på 40 i synnerhet gällerprocent, detta

Beräkningarnastaten. bygger på förutsättningen att perso-
erhåller 13 700 kronor i genomsnittlignerna månadslön vid

anställning med lönebidrag.
Studien visar samhällets kostnader föratt funktionshind-

rade eller arbetsoförmögna minskar dessanärpersoner
rehabilitering och aktiva åtgärder fårgenom sysselsättning på

arbetsmarknaden. Slutsatsen gäller i samtliga fall där subven-
tionsgraden mindreär 100än procent.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnige Lisbeth Lidbomav

Utredningens uppdrag har varit över deatt syssel-se
sättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade -anställda med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga
arbetsgivare OSA och arbete inom Samhallkoncernen.
Enligt direktiven skall förslag till effektivare utnyttjandeges

de olika åtgärderna inom befintligaav anslag. Den mycket
knappa tid utredaren haft för sitt arbetesom har inte
medgivit de båda åtgärdernaatt lönebidrag och anställning
hos Samhall parallellt såutretts respektive åtgärdsatt effekti-
vitet har bedömts utifrån samlat samhällsekonomisktett
perspektiv. Likaså har utredningens uppdrag begränsats

den inte tillåtitsatt ingenom väga de förändringaratt i sjuk-
och förtidspensionssystemet kommer medföraattsom ett
kraftigt behov sysselsättningsskapande åtgärder förav arbets-
handikappade.

Denna brist på samordning mellan olika anslag blir allt
tydligare i utredarens förslag beträffande Samhall. Det är
framför allt utredarens förslag på kraftig effektiviseringen

arbetet med övergångar från Samhallav vilket ställer mycket
krav påstora för lönebidrag. Den ambitionsnivåresurser

utredaren vill föreslå innebärsom 2 800 övergångarca
jämfört med dagens krav på 3 övergångar vilketprocents

840motsvarar Av erfarenheter från 1996personer. torde
2 500 Övergångarna kräva stödav med lönebidrag.ett Det
är nettoökning med 2 000 lönebidragen vilket innebärca en
kostnad på 240 Ävenmiljoner kronor år.ca per om
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satsning påkraftigförtalaranalyser attutredningens en
faktumkvarstår det attförsvarbartekonomisktövergångar är
föreslåmöjlighetendirektiv begränsar att enutredningens

lönebidragsvolym.ökadedennafinansiering av
1998förbudgetförslagsittiharArbetsmarknadsstyrelsen

3bl.a.lönebidrag där procentsbehovökatangivit ett av
kändaandraliksombeaktatsharSamhallfrånövergångar

socialförsäk-utanförställssåsombehovökade sompersoner
ökadekraftigtDetregler.följd skärptatillringssystemet av

följdenblirövergångarförlönebidrag avbehovet somav
kändaredandesåledes utövertillkommerförslagutredarens

ordning.särskildifinansierasmåsteochbehoven
kommer4ochkapitel 3iförslagutredarensFlera av

planeringtillförslagdeåtgärdassannolikt kunna genomatt
AMS ochi detuttrycktillkommitsamverkan avoch som

Ävensamverkansdokumentet.fastlagdaSamhallkoncernen
löne-tillgängligaavtalochsamplaneringlokal/regional om

samverkansdokumen-iövergångarförbidragsmedel anges
tet.

övergångsarbeteteffektiviseringförFörutsättningarna av
skerrehabiliteringsinsatserochutvecklings- somockså deär

belystinteharUtredningenSamhallanställningen.under
vilket ärrehabiliteringsarbetetirollföretagshälsovårdens en

förut-detmåsteharSamhalluppdragdetMedbrist. som
olikamedföretagshälsovårdpå resursertillgångensättas att

denochtillgodoseddväl attärspecialistkompetenseroch
rehabiliteringsarbetet.ianvänds

uppmärksammatutredarendäremotharArbetsledarfrågan
arbetsledartäthet.högviktenunderstrykavill barajagoch av

lederinförtshararbetssättgrupporienterat somAtt ett mer
ochfördelarmångasärkerthardelegeringökadtill ansvarav

dockstårKvaranställda.vissaförutvecklandekan vara
behövabedömtshardemångaproblemet sompersoneratt av

behovsåpassockså har stortSamhall ett avanställning hos
tillgodosesgåttinte haroftast att genomdetarbetsledning att

detjustkanDetlönebidrag.medanställning varaen
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särskilda behovet arbetsledning harav motiveratsom
anställningen hos Samhall detta gäller särskilt inom den- nu
växande sektorn service- och tjänster. Tillgodoses inte detta
behov saknas skäl för dennaatt arbetstillfällentyp skallav
skapas Samhall vilket alltgenom ärtrots dyrare änen resurs
lönebidrag.

En viktig förutsättning förannan uppfylla deatt höga
övergångsmålen är det skeratt omfattande satsning påen
kompetensutveckling. Anställda vid Samhall har betydligten
lägre utbildningsnivå arbetshandikappadeän arbetssökande
på Af/Ami i allmänhet. Av anställda under åren 1993-1995
har 62 högst grundskolaprocent basutbildning ochsom av
dessa har 1/3 inte grundskolekompetens. Förens haatt en
rimlig chans till arbete på den reguljära arbetsmarknaden
måste betydande utbildningsinsatser göras för de anställda
inom Samhall. Utredaren har uppmärksammat detta utbild-
ningsbehov och det bör understrykas det är angelägetatt att
medel ställs till förfogande för särskilda utbildningsinsatser
för möjliggöra framtidaatt övergångar.

Särskilt yttrande sakkunnige Margaretaav

Persson

Det beklagligtär utredningensatt uppdrag begränsats genom
direktiven tidspressenatt och omöjliggjort helhetsperspek-ett

tiv på nödvändiga åtgärder, inte minst bakgrundmot attav
de förändringar genomförs i sjuk- och förtidspen-som nu
sionssystemen kommer medföra ökadeatt behov syssel-av
sättningsskapande åtgärder för arbetshandikappade. Natur-
ligtvis detär också olyckligt lönebidragssystemetatt och
Samhall inte kunnat behandlas samtidigt.

Jag känner tveksamhet införstor den förstärkningen som
utredaren gör Samhalls rehabiliterandeav syfte. För vissa

detär rehabiliterandepersoner syftet rätt; anställningen hos
Samhall är tydligt led iett fortskridande rehabiliterings-en

Men för många andraprocess. är arbetet inom Samhall inte
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ärarbetefullgottrehabilitering, ett somutannågopnalls
detfall ärderasförutsättningar. Iindividensefteranpassat

Jagpersonalutveckling. atttala anserviktigtställeti att om
ochpersonalutvecklingförbättraförSamhalls attresurser

förstärkas.måstearbetsorganisation
till 10höjsövergångarförambitionenuttaladedenOm

Detförsämras.anställdadeförarbetsklimatetkanprocent
värdigtinteSamhall ettinomarbetet somtill sesledakan att

någotpåstation vägen motendastarbete, enutan som
kvarändå kommer att stannademallaFörbättre. som

känslasig attutbredadå varadetSamhall kan aveninom
helt accepterat.inte ärgörarbetedetmisslyckad, att man

påkravetpräglaskommerorganisationen att avHela
Samhallförförsvåra attkanbådevilketgenomströmning,

negativtocksåmarknadenpåföretag menettsomagera
självrespekt.anställdasdepåverka

personligtillmöjlighetindividensförstärkaFör att
personalutvecklingSamhallsviktigtdelsdet attutveckling är

angelägetsynnerligen attocksådet ärblir bättre, men
pågående storaden vuxen-delfåranställdaSamhalls nuav

beho-uppmärksammatharUtredarenutbildningssatsningen.
ställasocksåmåstedet resurservuxenutbildning, menvet av

fall ärmångamöjligt. Idettagöraförförfogandetill att
medkombinationi ettgrundutbildningenbristandedensäkert

arbetasvårighetertill attorsakvikitigfunktionshinder en
Sam-frånövergångarantaletökaAttmarknaden.den öppna

Samhall,inomförändringarbaraintealltsåhandlarhall om
synnerhetisamhällsåtgärder,andramycketlika omutan

utbildningsinsatser.
ocksåkommer attlOtill procentÖvergångarnapåKravet

arbetsmarknadssitua-denlönebidragsmedel. Ipåkravställa
anslagenbegränsademed dekombineratråder,tion som nu

10kringövergångsprocentsiglönebidragsmedel, tertill en
orealistisk.procent som
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Särskilt yttrande sakkunnige WestinSörenav

Jag delar flertalet de överväganden och slutsatserav som
LOSAM-utredningen Det behövs fortlöpande utveck-gör. ett

lingsarbete ständigtför förbättra Samhalls möjligheteratt att
arbete för med arbetshandikapp saknarge personer som

möjligheterandra på arbetsmarknaden. utvecklings-Detta
arbete skall också förstärka de Samhall-anställdas förut-

sättningar behållakunna avlönat arbete eller kunnaatt ett att
till reguljäraarbete på den arbetsmarknaden.över

Enligt min mening har dock utredningen, troligen mot

utredningstiden, kraftigtbakgrund den korta förextremtav
sina infallsvinklar och perspektiv Samhallspåavgränsat

i sin till beskriv-verksamhet. Detta har lett någratur att av
ningarna Samhalls utveckling, vissaframför alltav men av
slutsatserna, blir för långtgående.

uppgift meningsfulltSamhalls ge utvecklandeochär att
till arbetshandikapp, vilketarbete med senastpersoner

fastslagits i riksdagsbeslutet till aktie-Samhalls övergångom
1991/92:91 ombildningbolagsformen prop. Samhallom av

till aktiebolag Till regering-m.m. detta har sedan

en/riksdagen för respektive år formulerat mål och resultat-

volym arbetstimmar, rekryteringsinrikt-krav, bl.a. lägsta
ning, övergångar årliga nivånandelen och den på den s.k.

merkostnadsersättningen för verksamheten.

vilarArbete det fundament Samhall på. Begreppetär som
särskilt betydelsefullt innehålletarbete därmed också förär

i PrimärtSamhalls verksamhet. det två frågor harär som
särskild dels frågan tillbetydelse. Det hur det gårär attom

tjänsterskapa och efterfrågas på konkurrens-varor som en
kommersiell marknad och det dels frågan hurärutsatt om

organiseras blir meningsfulltarbetet skall så det ochatt
utvecklande för den arbetssökande/ anställde arbetshandi-med

kapp samtidigt erbjudaoch arbetslaget det skall kundensom
det kunden efterfrågar.

perspektiv utredningen litenBåda dessa har ägnat

8 17-0512
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sin metodiki sittUtredningen har språk ochomtanke.

rehabiliteringsprocess där debeskrivit Samhall som en
Dettagivits undanskymd plats.beskrivna frågorna ennyss

erbjudauppfattningen, Samhall skalltillleder att en
erbjuda arbetetill arbete ärförberedelse än att somsnarare

utredningenutvecklande. Genom detta harmeningsfullt och
mellanomfattning samspelettillräcklig beaktatinte iheller

priori-resultatkrav. Begreppuppgift, mål ochSamhalls som
tjänster, arbets-efterfrågade ochrekrytering,terad varor

utvecklande arbete,meningsfullt och över-organisation,
statligt ekonomiskt beroendeminskat ärsuccessivtgångar,

i samspel.huvudingredienserna detta
Sam-betydelsenocksåUtredningen undervärderar attav

ochi konkurrensmarknadenföretaghall agerarsom
arbetshandikappadeDettaandra företag.medsamarbete ger

i sigocksåarbetslivet,itydlig plats är ettmenpersoner en
arbetsgivarespositivt påverka andrakanförhållande som

möjligheter.arbetshandikappadeinställning till personers
ändraföreslagit riksdagen skallinteUtredningen har att

tydligtsamtidigt så framgåruppgiften Samhall,för attmen
helst.princip mycketi hurbör ökaövergångarandelen som

användningen ochgenomgåendedentillsammans medDetta,
visar utred-pårehabiliteringsbegreppet,betoningen attav

Utredningens förslaglångtgående slutsatser.ningen drar för

uppgiftSamhallsriskerar ändrakring övergångar utan attatt
villsjälva det.utredningen

övergångar börmeduppfattningen, arbetetJag delar att
kvalitet antal, änsåvälvadvidareutvecklas omsomavser

dockkräverutredningen förordar. Detutsträckninginte i den

betydligtbl.a.faktorerfleraatt externa gynnsammareen
fåbedömasSverige i dag och kanhararbetsmarknad vadän

lönebidrag kantillgång tillliksom säkrad2000,före år

effektivisering Samhallsvid sidan denpåverkas avav
Ävenutredningen förordar.personalutvecklingsarbete som

inteså gårfaktorersamtliga dessa är attgynnsamma,om
oviljaattityder och dennegativaväxandedefrånbortse som
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med arbetshandikapp de facto från arbets-möterpersoner
givare, såväl offentligahos de privata arbetsgivarna.som

För kunna behålla arbetet ikärna Samhalls verk-att som
samhet krävs det väsentligen djupare analys samspeleten av

vilkamellan skall rekryteras, arbetet hos Sam-grupper som
hall, spridningenövergångarna, Samhall-jobben överav
landet och kraven på ekonomiska resultatförbättringar innan

några dramatiska förskjutningar nuvarande mål- ochav
resultatparametrar sker. Utredningen har, enligt min mening,
inte tillräckligt vilkaanalyserat effekter väsentligt ökade krav
på övergångar skulle komma få för iverksamhetenatt
övrigt. Alltför höga övergångsmål riskerar snabbt att ute-

funktionshindradestänga ingabedöms hagrupper av som
eller möjlighetersmå kunna tillövergå arbete efteratt annat

tid hos Samhall.en
Till den föreslagna %övergångsandelen 10 skallom

läggas övrig personalomsättning med ungefär stor-en samma
lek. Någonstans finns också för verksamhetengräns nären
övergår till bli rehabiliterings- tränings-ochatt mer av en
institution arbetsplats. Enligt min meningän en passeras nu
denna flerkanske fem årligengräns anställdanär än en av
skall sinlämna iarbetsplats. Detta får sin avsevärdatur
konsekvenser för Samhalls affärsmässiga möjligheter att
skapa meningsfullt arbete och därmed också för de ekono-
miska förutsättningarna. sina internationellaI jämförelser har

utredningen inte heller uppmärksammat Samhall underatt

många år mycket få organisationer/företag,var en av som
systematiskt arbetat med övergångsmål och utvecklat meto-
der för övergångsarbetet.

viktigasteDen aspekten på detta med Övergångarna kanske
ändå utredningen inteär reellt beaktat medatt att personer
arbetshandikapp, försämras eller kvarstår oförändrade,som
också möjligheterskall ha till arbete hos Samhall. För

många detta med klara arbete hos Samhall i sigär att ett ett
för kunna ikvar arbetslivet. För dessa kanstort steg att vara

betoningmycket stark rehabilitering och övergångaren av
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inomnegativa arbetetupplevelsertill betydandeleda av
påminnelse denständig förblir ocksåSamhall. Detta en

inte kvar ochegentligen skall arbetaanställde denneattom
ifrågasätts.meningsfullt arbetstillrätten ett

spridningengeografiskadenviktig aspektEn ärannan
affärsmässigtverksamheten såvälpåkravställer storasom

arbetsmarknadspolitisktframför alltekonomiskt, mensom
Även övergångsmåletpersonalutvecklingshänseende.ioch

tillgången påtillmed hänsynoch hanterasmåste betraktas att
intelandet,varierar betydligtarbetsmöjligheter överandra

minst i glesbygd.
meningenligt min förtalar dettaSammantaget att nuva-

i fall% kvarståminst måste3övergångsmålrande vartom
förutsättningarna förocharbetsmarknadslägeså länge dagens

arbets-förbättratIradikalt har förbättrats.lönebidrag inte ett

lönebidrag kantillgång påsäkradmedochmarknadsläge en
dettaambition,högrerimligtdet prövaatt menenvara

Varjeår.försiktigt någonmedmåste då ske procent per
redo-såsärskilt utvärderashöjning måstesådan att ovan

uppstår.intenegativa effektervisade
Samhallsdirektiv, studerasinaenligtUtredningen skall,

härvid valtUtredningen harresultat.måluppfyllelse och ett
vilketperspektiv,samhällsekonomisktochrehabiliterings-

resultat.samladebild Samhallsheltäckandeinte avger en
utredningen under-mening,minenligtinnebär,Detta att

Samhallsfinns mellansambanddebetydelsenskattar somav
ocholika målenoch deföretagmöjligheter fungeraatt som

verksamheten.förresultatkraven
medsamhällsekonomiska del harutredningensI man,
interehabiliteringsperspektiv, valtsittfrånutgångspunkt att

intäktersamhällsekonomiskabetydandedealls beakta som
bortfallinnebärSamhall ocksåinomligger i arbeteatt ett av
meningEnligt min ärdagcentervård,kostnader för m.m.

uppgiftSamhallsviktig effektmycketocksådetta attaven
förtidspensionering,alternativ tillarbeteberedaär att som

finns bl.a.effekterDessautslagningsysslolöshet, etc.
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beskrivna i studien "Att värdera Samhall från flera pers-
pektiv Samhall 1994.

Utredningens betoning rehabiliteringsperspektivet harav
tillockså lett uppenbarligen missat denatt storaman

dynamik utvecklingspotential ligger ioch Samhalls sättsom
personalutveckling, arbetsorganisationarbeta med ochatt

den arbetsplatsen. utredningensutvecklande Jag delar upp-
fattning, Samhall behöver förstärka sina arbetsplatsnäraatt

personalpolitiska inne-för kunna förbättra detattresurser
jag vill samtidigt brytningen tidigarehållet, betona motmen

rehabiliteringvilkaarbetssätt, byggde på omvårdnad ochmer
personalutveckling. metodikSamhalls bygger heltän att

arbetshandikapp möjlighetermedanställda att tage personer
i ingå ibetydande arbetet, arbetslag ochettett eget ansvar

möjligtutföra arbetsuppgifterså del destor somsom av
erbjuds. möjlighetenDärmed alla anställda ochväxaattges

Äveni detta arbete behöver förstärkas såutvecklas arbetet.

inteenskildes möjligheter och utvecklasden växaattatt

ytterligare förförsämras arbetsplatsnäranär resurser perso-
tillföres.nalutveckling etc.

utredningensvill påminna fleraJag även attom av
uppgifter inhämtatsslutsatser, framför allt degenom som

undersökningsföretaget, i omfattningfrån anlitadedet stor
vilketförhållanden från 1996, på mångabaseras på sätt var
lönebidragspeciellt AMS hade på underär. störreett stopp

sjuanställningsstopp i månaderdelen året. Samhall hadeav
omfattande åtgärdsprogram föroch genomförde mötaattett

regeringens besparingskrav på 535 Mkr för 1997. Det kan
inter-inte faktorer har påverkatuteslutas dessaatt

uppfattningar samtidigtvjupersonernas attityder och och har

utvecklingsinsatser.negativt Samhalls internadetta påverkat
Avslutningsvis vill jag utredning-också kort kommentera

statisk tillvilken jag alltför ochbehovsanalys,ens anser vara
bedömningardel på arbetsförmåga ochbyggerstor av

mening,produktivitet. Utredningen enligt min haborde,
sin beskrivning på bredare omvärldsanalys. Förbyggt en
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förändringar i arbetslivet med ökadenärvarande sker stora
social teoretiskflexibilitet, kompetenskrav på kompetens,

funktions-vilka kan förväntas försvårapå flera sättetc.,
i imöjligheter arbetslivet. Redan daghindrades villkor och

organiserade arbetstillfällen för funk-särskiltbehovetär av
någonsin.tionshindrade En del dessaarbete större änutan av

vid arbetsförmedling-finns registrerade arbetssökandesom
likautredningen redovisar. Minsti enlighet med vadarna
ochbefinner sig i dag utanför dettamånga dock system

riskerarfinner inte söka arbete. Detta behovdet lönt attens
in inte arbetsmark-successivt på sekelnästaväxaatt omnu

inte flerradikalt skapasförändras och detnadens spelregler
Samhall-jobb.lönebidrags- och
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Bilaga Kommittédirektiv

Stödformerna anställning med lönebidrag, Dir.

skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 1996:56

OSA och arbete inom Samhallkoncemen

Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild tillkallasutredare med uppgift deöveratt se
sysselsättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade -
anställning lönebidrag,med offentligt skyddat arbete OSA
och arbete inom Samhallkoncernen.

Utredaren skall

analysera de resultat uppnåtts flexibladetattsom genom-
lönebidraget infördes i förhållande till statsmakternas
intentioner införandet,med

åtgärden lönebidragpröva effektivt arbetsmark-är ettom-
nadspolitiskt medel för arbetshandikappade utifrån dagens
arbetsmarknadssituation och arbetshandikappades behov,
och föreslå regelförbättringar,
undersöka statsmakternas mål och resultatkrav samtom-
uppföljningssystemet tillräckliga förutsättningar förger
kontroll kostnadsutvecklingenöver och föreslå alternativa
lösningar,
utifrån bedömning vilken omfattning sådanen av en-
åtgärd kan fä analysera kostnaderna för integreraatt

med bristfälliga kunskaper i isvenska språketpersoner
lönebidrag.medsystemet
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arbetshandikap-uppsägningarförhindraNär det gäller att av
organsationerallmännyttiga skall utredareninompade

sådanaskall förändrasredovisa det regelverkhur rörsom-
anställda.

Vidare utredarenskall

möjlig-ekonomiska resultat ochSamhall AB:spröva-
resultatförbättringar,ekonomiskatill ytterligareheterna

statsmak-verksamhet ochför Samhallsmålenpröva om-
kriteriernainnebär adekvataderesultatkrav mestternas

utveckling och deeller denresultatenför bedömaatt om
arbetsmarknaden kanstrukturförändringar påskettsom

förändringar,motivera
i fråga denbl.a.måluppfyllelse och resultat,studera om-

ochverksamheten,rehabiliterande
för denoch mälgruppernaSamhalls verksamhetanalysera-

och målgrupper-verksamhetsformernadiskuterasamt om
förändras.behöverna

Bakgrund

förbehållnaarbetsmarknadspolitiska åtgärder ärDe som
till tillförsäkra demsyftarsökandearbetshandikappade att

ickearbetslivetimöjlighet deltaochrätt att somsamma
medskall dearbetshandikappade har. Dessutom personerge

åtgärderandramöjlighet del alla defunktionshinder att ta av
1995/96budgetåretUnderfinns arbetslösa.för an-som

för arbets-till särskilda åtgärdermiljardervisades 7,2 kr
till Samhall ABtill bidragmiljarder krhandikappade, 4,5

konjunkturberoende åtgärder,till olikamiljarder kroch 22,7
insatser förbli till% användabedömsvilka 10,3av ca

arbetshandikappade.
bidraglönebidrag ochviktigaste åtgärderna,deNågra av

fördelningspolitiskt syfte ochtill AB harSamhall ytterst ett

handikappolitik. åtgärdernaSedansvenskviktiga delarär av
arbets-förändringar påinträffatinförts har dethar stora

bidrags-medelstilldelning,bl.a.vilket påverkatmarknaden,



:SOU 1997:64 Bilaga Kommittédirektiv 233-

nivåer och Volymutveckling. Gravt arbetshandikappades möj-
ligheter komma på arbetsmarknaden haratt också mins-ut
kat. Det finns därför skäl utreda intentionernahur medatt
statsmakternas särskilda arbetsmarknadspolitiska stöd för

arbetshandikappade och statsmakternas krav på resultat för-
håller sig till de resultat har redovisats.som

Tidigare utredningar

Det har under mycket lång tid lämnats lönesubventioner till
arbetsgivare anställer arbetshandikappade sökandesom som
anvisas arbetsfönnedlingen eller arbetsmarknadsinstitutenav
och statligt tillstöd anordnare s.k. skyddat arbete.av
Genom åren har stödformerna förändrats och utvecklats. Sin
nuvarande utformning har de fått efter omfattande utred-

ningar.

Anställning med lönebidrag

Sysselsättningsutredningen lade i delbetänkande framett
förslag de dåvarande stödformerna arkivarbete ochattom
halvskyddad sysselsättning skulle medersättas stödformen
kallad anställning med lönebidrag SOU 1978: Riksdagen14.
beslutade sedan det stödet prop. 1978/79:73, bet.om nya
1978/79:AU20, rskr. 1978/792186.

År 1982 tillkallades kommitté med uppdrag utredaatten
frågan de handikappades situation på arbetsmarknaden.om
Enligt sina direktiv dir. 1982:40 och 1983: 14 skulle kom-
mittén bl.a. frågan förenklingar ipröva lönebidragssys-om

Kommitténs iförslag betänkandet tillVägartemet. arbete för

handikappade DsA 1984:12 föranledde sedan förslag till
riksdagen prop. 1983/841122 introduktionsstöd ochom
reformerat lönebidrag för arbetshandikappade, m.m.

Den omfattande förändringen lönebidragssystemetmest av
genomfördes juliden l 1991, då bidraget gjordes flexibelt
och beroende den arbetshandikappade förut-av personens
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vil-tidigare beroendeintesättningar och behov och avsom
fick bidraget prop.arbetsgivarekategoriken som

1990/912165.1990/91:AUl2,rskr.1990/91:100bil.12,bet.
1995/96:96, bet.prop.Riksdagen har beslutat

förändringar ivissa1995/96:611995/96:AU4, rskr. om
anställningar medförtotalstoppförsöka hävasyfte ettatt nya

successivt minskatakti långsammarelönebidrag och en
innebar bl.a.bidragsnivåerna. Beslutetomfattningen attav
lönebidrag efterförlängning beslutvidbidragsnivån omav

överstiga 80inteanställningsâren fårfyrade första procent
medvissagjorts förUndantag harlönekostnaden. grupperav

antagitocksåRiksdagenarbetshandikapp. haromfattande
i syfte1995/96:AU15,betänkandearbetsmarknadsutskottets

inomlönebidragmeduppsägningar anställdaförhindraatt av
organisationer.allmännyttiga

hallkoncernenArbete hos Sam

letablerades denSamhällsföretagStiftelseorganisationen
utredningsarbeteoch omfattandelångtjanuari 1980 efter

ibetänkandenaförslag bl.a.grundval1970-talet. Päunder av
Organisation för skyddat1972:54 ochSOUSkyddat arbete

riksdagen prop.beslutade1975:82SOUarbete
den1977/78:741977/78:AU16, rskr.1977/78:30, bet. om

huvud-förändratinnebarBeslutetorganisationen. ettnya
verk-organisation främstförändradochmannaskap aven

bedrivitsskyddat arbeteverkstäder förvidsamheten som
landstingskommunalaprimär- ochstatligt stödmed av

industriellakontorsarbetscentraler,statligahuvudmän, samt
till-bildadevisst Statenhemarbete.beredskapsarbeten och

stiftelser förregionalalandstingskommunernamedsammans
frågorövergripandevissai varje Förlän.skyddat arbete

stiftelse.centralinrättades en
särskild utredare1990i novembertillkalladeRegeringen en

särskilde utredarenSamhall. Denför översyngöraatt en av
avlämnadeSven Hulterströmkommunalrådetdåvarande --

iii går, dagSamhallbetänkandeti augusti 1991 morgon
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SOU 1991:67.
Förslagen i betänkandet kom ligga till grund för riks-att

dagens beslut prop. 1991/92:91 bet. 1991/92:AU16, rskr.
1991/92:249, ombildning Samhall till aktiebolag.om av

Utvecklingen under 1990-talet

Arbetsmarknaden i slutet 1980-talet karakteriseradesav av
mycket låg arbetslöshet och brist arbetskraft på mångaen
områden. Politiken fokuserades därför i betydande utsträck-
ning på öka arbetskraftsutbudet och minskaatt sjukfrån-att

och förtidspensioneringar. Lagstiftning med skärptavaro
arbetsmiljökrav och för arbetsgivarnaettom attansvar
rehabilitera sjukskrivna infördesanställda i början 1990-av
talet. Den syftade till skapa bättre förhållanden föratt de
anställda och minska utslagningen från arbetslivet, men
också till öka arbetskraftsutbudet och fåatt bättre funge-ett
rande arbetsliv.

Situationen förändrades vid 1990-talets början i många
avseenden det kraftiga i efterfrågan på arbets-rasetgenom
kraft och därmed alltmer ökande arbetslöshet. Sökandeen
med arbetshandikapp fick betydligt svårare siggöra gäl-att
lande i konkurrensen de lediga platserna. Arbetsmark-om
nadspolitiken inriktades på hålla den öppna arbets-att nere
lösheten och motverka uppkomsten långtidsarbetslöshet.av

Arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik har alltid inne-
burit aktiva insatser så långt möjligtatt skall användassom
i stället för passiva kontantstöd. Detta har varit och är- -
betydelsefullt inte minst för arbetslösa skall kunna vid-att
makthålla och sittutveckla kunnande och sin yrkeskompe-

så de kan arbete efterfrågantens, att när på arbetskraftta ett
åter ökar. I praktiken innebar detta då subventioneringen av
olika former praktik och andra aktiviteter i samband medav
nyrekrytering hos företagen.

Det totala antalet arbetshandikappade fick arbetesom per
år ökade varje budgetår från 1992/93 till 1994/95. Sub-
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arbets-arbetslösaföraktiviteterolikaventioneringen utanav
detdockmedfördevälutbildade,och attoftahandikapp, unga

lönebidrags-lågaarbetsgivarnafåsvårt accepterablev attatt
intecknadesAMSarbetshandikappade.nivåer för resurser

ytterligaredärmedarbetskraft ochpåefterfrågansnabbt när
arbetshandikappadeföranställningarfinnamöjligheten att

började öka.sökande åter
intefinnsgällerbudgetrestriktioner utrymmeMed de som

arbetshandikap-föråtgärdersärskildaanslagetexpanderaatt
därförDet ärSamhall AB.tillrespektive anslagetpade

ide ärsåanvänds attangeläget somattytterst resurserna
ifråga.kommerstödbehovstörst av

lönebidragmedAnställning

arbetshandikappade52 700genomsnitti1990Under år var
arbetsförmedlingen ellervidarbetssökanderegistrerade som

exklusive rekryte-åtgärderkonjunkturberoendeidedeltogså
vid arbets-inskrivnaarbetshandikappadeAntaletringsstöd.
deundersuccessivt senasteökatsedanharförmedlingarna

arbetshandikappa-genomsnitt 90080i1995Underåren. var
i någondeså deltogellerarbetssökandeinskrivnade som

rekryterings-exklusiveåtgärdkonjunkturberoendeform av
stöd.

lönebidragmedanställninghandikappåtgärderna ärBland
År arbets-000genomsnitt 45i1990dominerande.den var

Sam-600 hos30lönebidrag,medplaceradehandikappade
skyddatsig ibefannarbetshandikappade7005medanhall

År hade1995OSA.arbetsgivare anta-offentligahosarbete
20029medantill 49 600ökatlönebidragmedanställdalet
6005ochSamhallhosanställdaarbetshandikappade var

OSA.åtgärdenomfattades
lönebidragmedanställdaantaletökningenkraftigaDen av

finan-svårigheterpåtagligahaft attAMS hartillletthar att
lönebi-beslutAntalet1995.underbeslutsiera omnyanya

tilluppgick knappt1995kvartaletsistaunderdragsmedel
1994.tidmotsvarandeunderantalethälften av
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Riksdagen vid tillfällenhar upprepade uttalat fleratt

arbetshandikapp hänvisas till arbetsgivaremed skallpersoner
möjligheter till ickehar subventio-överstörre att ettsom

Utvecklingen flexiblaarbete. sedan med detsystemetnerat

lönebidraget infördes visar genomsnittligaden kostnadenatt
för lönebidraget ökat, dels lönekostnader,har högrepga.

följd läget på arbetsmarknaden. Måletdels attsom en av
hänvisa arbetshandikapp till enskildafler medpersoner
arbetsgivare arbetsmarknadsläget fått genomslag.har trots
År 26% lönebidraganställda1991 fanns medpersonerav

41%enskilda arbetsgivare. I december 1995 fanns hoshos

allmännyttiga organisationernasenskilda arbetsgivare. De
minskat 42% till 34%.samtidigt från Antaletandel har

arbetshandikappade arbetsförmedlingen ochlämnatsom
till anställning positivarbetsmarknadsinstituten har haften en

Tillgången till lönebidragsmedelutveckling 1992-1995. har

utvecklingutvecklingvarit tillorsak denna ävenmen enen
rehabiliteringen.yrkesinriktadeinom denarbetsformernaav

1996 12 200kvartaletUnder det första personer an-var
allmännyttiga organisationerlönebidrag hosställda med

enskildavid företag.respektive 20017

Samhall AB

innebarbolagisering SamhallRiksdagens beslut attom av
Samhalls verksamhet:vissa bestämdes förresultatkrav

erbjuda viss minsta syssel-bestämdSamhall AB skall en-
arbetshandikappade anställda.sättningsvolym för

Minst % nyanställda skall rekryteras från de s.k.40 deav-
psykisktutvecklingsstörda,prioriterade dvs.grupperna,

sjuka flerhandikappade.och

reguljäratill på arbets-Andelen övergångar arbete den-
minst % arbetshandi-uppgå till 3 demarknaden skall av

årsbasis.kappade anställda på
bedrivas effektivitetmed ökad ochVerksamheten skall-

utnyttjasinom skall bättre och medkoncernenresurserna
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successivinriktning nedtrappningpå ersätt-statensen av
Ersättningen exklusive bidrag till fastighetsfondenning. -

budgetåret 1997 högst lönekost-skall senast motsvara-
arbetshandikappade anställda.naden för de

och affärsutveckling under 1990-taletMåluppfyllelse

imöjligheter uppfylla statsmakternas kravSamhalls äratt
affärsverksamhet utveck-hur Samhallshög grad beroende av

lågkonjunkturer efterfrågan på ochmedlas. I varorsvag
möjligheter erbjuda menings-tjänster minskar Samhalls att

sysselsatta.fullt de anställda eller öka antaletarbete att
minskar. arbetskrafts-inkomster EnSamhalls svagegna

mindreinnebärreguljära arbetsmarknadenefterfrågan den
tillSamhallanställdamöjligheter för de överatt annat

arbete.

början,lågkonjunkturen vid 1990-taletsSå fallet undervar
samtligauppfylla resultatkrav. IändåSamhall kundemen

till reguljära arbetsmarknadendenfråga övergångarom
%inte varje nå resultat på 3årkunde dock netto,ettman

ifrån. Stats-till Samhall räknasde återgåttdvs. sedan som
inte skulleinnebar återgångarhellermakternas krav att
% Samhall för3 skulle lämnaenbarträknas från, attutan

arbete.annat
1994 förbättradeskonjunkturen vände under årsedanNär

Sysselsättningen kunde ökaresultat.Samhalls utöverockså

Möjligheterna hos Sam-för de anställdakrav.statsmakternas
likaså. Samhallsutanför Samhall ökadefå arbetehall att

ekonomiska förbättrades.resultat
varit god,Utvecklingen 1995 och 1996 har fortsattunder

avmattning till följdsig påvisar det teckendock en av ennu
möjligheterkonjunktur. Samhallanställdasdämpad De att

minskadminskattill utanför Samhall harövergå arbete pga.
% övergångartillgång till lönebidragsmedel. Ca 75 dessaav

lönebidrag.hjälpsker med av
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Uppdraget

Kraven särskilda insatserpå ökar för allt större grupper av
sökande. De drastiska strukturförändringarna arbets-
marknaden parallellt högmed arbetslöshet drabbar män-en
niskor olikamed former arbetsbegränsningar. Utredarenav
skall analys hur omständighetergöra arbets-yttreen av som
marknads- och konjunkturutvecklingen förändringar isamt

socialförsäkringssystemet har påverkat effektiviteten i sam-
hällets tillstöd arbetshandikappade.

Utredaren skall bedöma effektiviteten i åtgärderna an-
ställning lönebidrag,med skyddat arbete offentligahos

arbetsgivare arbetstillfällenoch de erbjuds inom Sam-som
hall därvidoch värdera verksamheternas iresultat förhållan-

tillde insatta i vilken utsträckningsamt gravtresurser
arbetshandikappade omfattas verksamheterna.av

A nställning lön ebidragmed

Utredaren lönebidrag effektivtskall medelpröva är ettom
för arbetshandikappade skall kunna få arbete på denatt

Därvidarbetsmarknaden. böröppna utredaren beakta det
i regeringensfördes fram proposition 1995/96:96som om

Anställning lönebidragmed antal problem detnärettom
intentionernagäller uppfyllelsen flexibla lönebi-med detav

draget.

Ekonomi

Utredaren i vilken utsträckningskall mål och förvänt-pröva
ningar flexiblapå det lönebidraget har uppfyllts sedan det
infördes juli iden 1991, dvs. vilken utsträckning1 fler kun-

tillarbete genomsnittliglägre kostnad.nat ges en
Försöksverksamhet bedrevs inom AMS före år 1991som

visade flexibelt lönebidrag jobbmer föratt ett gav pengar-
na". Utredaren skall undersöka flexibiliteten i bidragetom
ökat förutsättningarna få arbetshandikappadefler iatt ut
arbete. Ytterligare fråga lönebidragär kostnads-ären om
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effektiva liksomoch hur kostnaderna för dem har utvecklats,
bidragsnivåerna för olika arbetsgivarkategorier.

Vidare undersökas åtgärdernaskall det undanträngerom
icke subventionerad verksamhet.eller konkurrerar ut annan,

i arbetsförmedlingenseffektivitetenDessutom bör och

bidragsnivåerarbetsmarknadsinstitutens förhandlingar om
i tydliga strategierutvärderas syfte belysa betydelsenatt av

i förhandlingsarbetet.
förändringartillskall lägga fram förslagUtredaren som

arbetshandikappade beredas anställ-kan leda till fler kanatt
i enlighetlönebidrag inom givna medning med medelsramar

budgetproposition.långtidskalkyler i 1996 årsaktuella

Mål och resultat

förmål och resultatkravUtredaren skall analysera statens

offentligt förlönebidrag och skyddat arbeteåtgärderna att
till kostnads- ochmöjligheterna kontrollförbättra över

gällandevolymutvecklingen. börUtredaren överväga om
till gällande kon-revideras med hänsynvolymkrav bör

olika handikapp-arbetsmarknadssituationjunkturläge ochoch
behov.gruppers

lönebidragMålgrupper för

arbetssökandedet ökade antaletskallUtredaren pröva om
anställning medförutsättningarna för åtgärdenförändrat att

definitionertydligarelönebidrag målgrupp ochnår rätt om
icketydliggöranödvändiga i syfte gränsernaär motatt

förutsättning anställning medförarbetshandikappade. En en
arbetshandikapp. innebärfinns Dettalönebidrag detär ettatt

funktionsnedsättningarbetssökande skall hadenatt somen
till arbetsuppgifteri relation depåverkar arbetsförmågan som

utföras.skall

lönebidragetflexibiliteten i harstuderaUtredaren skall om
faktiskt förbidragsnivåerna användstill högstalett deatt

funktionshinder och dessasvåramed att personerspersoner
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möjligheter till arbete har kunnat förbättras. Utredaren skall
därvid överväga det behövs förändringar leder tillom som

de högre bidragsnivâernaatt används för dem mestsom
behöver stöd. Utredaren bör formernaett pröva för ökaatt
möjligheterna för arbetshandikappade få delgravt att av

och detta kan ske den bidrags-totalaresurserna utan attom
volymen ökar. Vidare skall utredaren utreda och lägga fram
förslag till tidsbegränsat lönebidrag, kan differentie-ett som

tillmed hänsyn omfattningen arbetshandikappet.ras av
Utredaren skall studera erfarenheterna insatserav som

gjorts för med omfattande arbetshandikapp ochpersoner
lägga fram förslag i vilka former sådana insatser skallom

fortsättningsvis.göras Därvid skall utredaren särskilt studera
de särskilda satsningar gjorts inom verksamheten Ungasom
Handikappade och försöksverksamheten med särskilt intro-
duktions- och uppföljningsstöd för funktionshindrade i
arbetslivet SIUS.

Utredaren vidareskall granska hur åtgärden lönebidrag
fungerat för långtidsarbetslösa i åldersgruppen 60 år och
äldre får ersättning från arbetslöshetskassa. Utredarensom
skall också analysera vilken omfattning integrering ien sys-

med lönebidrag med bristfälligatemet kunskaperav personer
i svenska skulle kunna få kostnaderna för detta.samt

Allmännyttiga organisationer

Utredaren skall finnsdetpröva undanträngnings- ochom
inlåsningseffekter när andel de anställda med löne-storen av
bidrag är anställda hos allmännyttiga organisationer. Utre-

skall lägga fram förslag till bidragskonstruktion iaren en
syfte bibehålla handikappades sysselsättningsmöjligheteratt
hos denna arbetsgivarkategori förändringen medförutan att
negativa inlåsningseffekter och höga bidragsnivåer. Lönebi-

draget inteskall uppfattas ensidigt föreningsstöd.ettsom
Vidare skall förutsättningarna för i Ökad omfattningatt
placera arbetshandikappade med lönebidrag hos kommunala
och privata arbetsgivare kartläggas.
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Regelsystem et

fastlönebidrag medundersökaskallUtredaren ettettom
kontrollbättrefårinnebärakankrontalsbelopp statenatt en

lönebi-åtgärdengällerkostnadsutvecklingen detnäröver
anställdavilka skälstuderaskall utredarenVidaredrag. av

vilkenianställning ochsådanlämnarlönebidragmed en
lönebidrag. Ut-anställningartillgåromfattning de utan

lönebi-förförändringar reglernaskallredaren pröva avom
medarbetshandikappademöjligheterna förökakandraget

arbetsmarknadenreguljärapå denarbetefålönebidrag att
stöd.utan

Uppföljning

iuppföljningssystemmedtid arbetatsedanAMS har etten
överskredAMSkostnadsutvecklingen.följakunnasyfte att

arbetshandikappa-förSärskilda åtgärderreservationsanslaget
volymutveck-följd den högatill1994/95budgetåretde av

förhandlai regelverketbegränsningartidigarelingen attoch

bidragsnivåer.fram lägre
följamöjligheterskall pröva attUtredaren statens upp

förbättring-volymutvecklingen och göraochkostnaderna att
framtida eventuellaförhindrai syfteuppföljningen attar av

arbets-förSärskilda åtgärderanslagetöverskridanden av
handikappade.

Samhall AB

Målgrupper

lönebi-medanställningoftaställsdebattenden allmännaI
SamhallifrågasättsIblandSamhall.inomarbetedrag ommot

verksam-behovhar störståt dearbete avsomgrupperger
kostnadskrävan-mindreframhållsLönebidragheten. ettsom

funktionshinder.svåramedförstödde även personer
mål-riktlinjernärmarebör övervägaUtredaren omom

skulleochbehövsSamhallanställning hosför engrupperna
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innebära stöd för arbetsförmedlingen ochett arbetsmark-
nadsinstituten i deras arbete. En utgångspunkt för utredarens

iarbete denna del skall åtgärden når Tättattvara grupper
och "dödviktseffekter" kan undvikas,att dvs. anställ-att
ningar inte subventioneras i onödan eller med för höga
belopp.

Möjligheten till anställning med lönebidrag alltid skallen
innan anvisningprövas till Samhall kan bli aktuell. Dennaen

princip skall inte frängås. Det kan emellertid finnas skäl att
fråganöverväga målgrupper för anställning hosom en

övervägandenSamhall. skall kanske vilkagälla grupper som
behöver det stöd Samhall erbjuder detän attsom snarare
diskuteras graden funktionsnedsättning hos enskildom av
sökande skall betydelse för bedömningen Sam-vara av om
hall denär lämpliga sysselsättningsfonnen. Mångamest
människor, också med omfattande funktionshinder, klarar en
individuell placering på den reguljära arbetsmarknaden.
Andra kan, graden nedsatt arbetsförmåga ochoavsett av
funktionshindrets svårighetsgrad, behöva det särskilda stöd

anpassade arbetsfonner, stödjande arbetsledning ochsom en
istöd den arbetsgruppen och kan erbjudasutgöregna som

hos Samhall.

Den ekonomiska effektiviteten

Utredaren skall granska hur olika slag verksamheter hosav
Samhall bidrar till företagsgruppens ekonomiska resultat och
utifrån granskningen bedöma förutsättningarna för fortsatten
effektivisering verksamheten. finnsDet i dag verksam-av
heter främst tillverkningssidan,på medför kost-storasom
nader och därmed behov bidrag från Denstora staten.av
geografiska spridningen verksamheten innebär också kost-av
nader. Det kan därför finnas skäl överväga kär-att ettom

ekonomiskt läge kan motivera lokalisering till färrevare
Vid bedömningen möjligheterna tillorter. kostnadseffekti-av

viseringar måste samtidigt andra konsekvenser uppmärksam-
De arbetshandikappade arbetstagarna behöver olika slagmas.
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tillmed hänsynlämpliga för demarbetsuppgifter, ärsomav
Vidare behöverfunktionshinder.skiftande slagderas av

tillmöjlighet syssel-landet hahelaarbetshandikappade över
Samhall.sättning inom

ochde kravockså beaktassåledesmåstegranskningenI

fördelningspolitiskasociala ochföretagetskostnader som
uppståkonflikter kanutsträckningI denmedför.uppdrag

effektiviseringar ochmotiverade fortsattaekonomisktmellan
betydelse-Endessa belysas.mål börsocialaverksamhetens

effektivitetenekonomiska ärgäller denvadfull aspekt ev.
verksamheten trängerdvs.undanträngmngseffekter, om

subventionerad verk-ickekonkurrerarundan eller ut annan,
redovisa hursig ochinformerabörUtredarensamhet. om

snedvrid-eventuellochundanträngningseffekterfrågor om
omfat-medländeri andrabehandlasning konkurrensenav

verksamhet.skyddadtande

resultatMål och

förresultatkravenochmålenskallUtredaren pröva om
bedömakriterierna förlämpligainnebär de attSamhall mest

för-revideras ellerbördeellerresultatverksamhetens om
bolagiseringen.allt sedanoförändradevaritDe harändras.

minskaytterligareSamhall böruppgifter förViktiga attvara
god genomström-uppnåochstatligt stödbehovet att enav

anställda.ning av

rehabiliteraocharbeteUppgiften att ge

fullföljs och,uppgifterSamhallshurUtredaren bör överse
rehabili-denhurförslagtill lämnaskål det,finnsdet omom

denSamhall harstärkas.ytterligare kanuppgiftenterande
arbetshandikappadeåtarbetebådeuppgiftendubbla att ge

sikt kanåtminstone pådesårehabilitera dem, taoch att
Detarbetsmarknaden. över-reguljäratill denöversteget

möjligheten kandenharallamålet börgripande att somvara
Samtidigt kanarbetsmarknaden.reguljära etttill denöver
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arbete hos Samhall för vissa svårt funktionshin-grupper av
drade innebära hög grad rehabilitering,personer en av
jämfört med exempelvis sysselsättning vid dagcenter eller en
tillvaro förtidspensionerad.som

Förändringar verksamhetenav

Utredaren skall formernaöverväga för Samhalls verk-om
samhet kan behöva förändras. Därvid bör utredaren belysa
möjligheterna till utbyggnad entreprenadverksamheteren av

inbyggdaoch verksamheter och konsekvenserna sådanaav
förändringar.

Dagens Samhall skiljer sig mycket från den verksamhet
bedrevs i tidigarede s.k. skyddade verkstäderna.som

Samhall på heltär delsätt svenskt näringslivett annat en av
och lik arbetslivet i övrigt. Detta stärker de anställdasmer
möjligheter till andraöver arbeten. Samtidigt måsteatt
Samhalls verksamhet präglad samhällets uppdrag attvara av

arbete ät arbetshandikappade tillhandahållaoch de sär-ge
skilda anpassningar och det stöd arbetstagarna behöver.
Samhall har under iår hög grad eftersträvat öppnaattsenare
sin verksamhet samhället och arbeten innebärmot ge som
direkta kontakter med allmänheten, främst ökatettgenom
inslag service tjänster.ochav

Utredaren skall studera hur verksamhet med särskilt
anordnat arbete för arbetshandikappade organiseras i andra
nordiska iländer andra länder i Europa, harsamt som om-
fattande sådan verksamhet. Utredaren skall bakgrundmot
härav för- ochöverväga nackdelar med olikade sättatt att
organisera arbete för arbetshandikappade framkommersom
vid sådan jämförelse. Vidare skall jämförautredaren dettaen
med den verksamhet bedrivs i Samhall.som

I Sverige sysselsätts 8 l 000 i arbets-ca per personer
kraften i vad i internationella sammanhang brukar kallassom
skyddat arbete. Merparten arbetar i Samhallkoncernen och
bara drygt 000 i5 OSA. I Nederländerna andelen iär

skyddat arbete arbetskraften högre i Sverige.ännu änav



KommittédirektivBilaga246 SOU 1997:64-

Frankrike betydligt lägreharTyskland ochLänder ensom
antals-i skyddad verksamhet,arbetskraftenandel menav

följdi Sverige till de högreväsentligtmässigt fler än av
i länder.befolkningstalen dessa

Samråd m.m.

initiativpåRRVRiksrevisionsverket överväger egetatt

lönebidraganställning medsjälvständig översyngöra aven
revisorerRiksdagensVidareverksamhet. harSamhallsoch

förstudie tillaviserat sin avsikt översyngöraatt en aven
univer-institutionen vid UmeåNationalekonomiskaSamhall.

lönebidraget,studie Samhall ochsitet f.n. medarbetar aven
undersökersamhällsekonomiska kalkyler ochbl.a. gör man

beräknasundanträngningseffekter. Arbetetförekomsten av
1997.årunderavslutatvara

utredning, SamhallgenomförSamhall AB moten egen
utvecklingframtidaSamhalls2005",år somm.m.om

1996.underavslutadberäknas sommarenvara
hållautredare ochmed dessakontaktbör hållaUtredaren

undviks.dubbelarbetesåsitt arbete,underrättadedem attom
Samhall,medsamrådavid behovutredarenVidare bör

inriktadeekonomiskt delarna översynen.särskilt de avom

direktivGenerella

samtligadirektiv tillregeringensgällerarbeteutredarensFör

regionalpoli-redovisasärskilda utredarekommittéer och att

offentliga åtaganden1992:50,dir.tiska prövakonsekvenser
konsekvensernajämställdhetspolitiskadedir 1994:23 samt

redovisa konsekvenserdir 1994:124sina förslag samtav
dir.arbetetbrottsförebyggandebrottsligheten och detför

1996:49.
Arbets-informeragångunder arbetetsskallUtredaren

Samhall, företrä-Riksförsäkringsverket,marknadsstyrelsen,
handikapporganisatio-ocharbetsmarknadensfördare parter

framföratillfälledemberedasitt arbete attsamtnerna om
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synpunkter.

Redovisning uppdragetav

Utredarens arbete skall avslutat före utgången årvara av
1996. Riksdagen har nyligen antagit arbetsmarknadsutskottets
betänkande 1995/96:AU15 syftar till förhindraattsom upp-
sägningar arbetshandikappade inom allmännyttiga organi-av
sationer. Regeringen skall årunder 1996 återkomma till riks-

dagen med förslag långsiktig lösning i frågan. Utred-om en
skall därför den 15 augusti 1996 redovisasenastaren om

och hur regelverket behöver förändras i de avseenden det
berör lönebidrag för arbetshandikappade vidanställda all-

männyttiga organisationer.

Arbetsmarknadsdepartementet





Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan för U. 32 Följdlagstiñningsteg steg. till miljöbalken.nya M.-. .Inkomstskattelag,del I-III. Fi. 33 Att lära Enstudieövergränser. OECD:sav. .Fastighetsdataregister.Ju. förvaltningspolitiskasamarbete.Fi.. Förbättrad Övervakningmiljöinforrnation.M. 34. miljön. M.av. Aktivt lönebidrag.Ett effektivarestödfor 35.Ny kurs i trafikpolitiken bilagor. K.+. arbetshandikappade.A. 36.Bekämpande penningtvätt.Fi.av
Länsstyrelsemasroll i trafik- ochfordonsfrågor.K. 37.Ett teknisktforskningsinstituti Göteborg.U.. Byråkratini backspegeln.Femtioår förändring 38. Myndighetellermarknad.av. på forvaltningsområden.Fi. Statsforvaltningenssex olika verksamhetsformer.Fi.
Röster barnsochungdomarspsykiskahälsa. 39. Integritet Offentlighetom Informationsteknik.Ju.. Flexibelförvaltning.Förändringochverksam- 40. Ungaocharbete.In.. hetsanpassning statsforvaltningens 41. Statenochtrossamfundenav
struktur.Fi. Rättsligreglering

10.Ansvaretför valutapolitiken.Fi. Grundlag-ll Skatter,miljö ochsysselsättning.Fi. Lag trossamfundom. -l2. lT-problem inför 2000-skiñet.Referatoch Lag Svenskakyrkan.Ku.om-slutsatserfrån hearinganordnad 42. Statenochtrossamfundenen av
IT-kommissionenden december.18 Begravningsverksamheten.Ku.
IT-kommissionens 1/97.K. 43 Statenrapport ochtrossamfunden.13.Regionpolitikför helaSverige.N. Denkulturhistorisktvärdefullakyrkliga egendomen

14.IT i kulturenstjänst.Ku. ochdekyrkliga arkiven.Ku.
svåra15.Det samspelet.Resultatstymingensframväxt 44. Statenochtrossamfunden

ochproblematik.Fi. Svenskakyrkanspersonal.Ku.
16 Att utvecklaindustriforskningsinstituten.N. 45. Statenochtrossamfunden. Skatter,l7 tjänsterochsysselsättning. Stöd,skatterochfinansiering.Ku.. Bilagor.Fi.+ 46. Statenochtrossamfunden

Granskning granskning. Statligmedverkanvid avgiñsbetalning.av Ku.. Denstatligarevisioneni SverigeochDanmark.Fi. 47. Statenochtrossamfunden
19 Bättreinformation konsumentpriser.In. Denkyrkliga egendomen.om Ku.. Konkurrenslagen1993-1996.N. 48.Arbetsgivarpolitiki staten..21. Växai lärande.Förslagtill läroplanför bamoch Förkompetensochresultat.Fi.

6-16år. U. 49. Grundlagsskyddunga för medier.Ju.nya22.Aktiebolagetskapital.Ju. 50.Alternativautvecklingsvägarför EU:s
23.Digital demokr@ti.Ett seminarium Teknik, jordbrukspolitik.Jo.om gemensamma

demokratiochdelaktighetden8 november1996 Brister5 i omsorg.anordnat Folkomröstningsutredningen,IT- fråga bemötandeav äldre.en om av-kommissionenochKommunikationsforsknings- 52.Omsorgmedkunskapoch inlevelse
beredningen.IT-kommissionens 2/97.K. fråga bemötanderapport äldre.S.en om av-24 Välfärd i verkligheten Pengarräckerinte. Avskaffa53. reklamskattenFi.-.25.Svensk EU-fat.Jo.mat- 54.Ministemochmakten.

26.EU:sjordbrukspolitikochdenglobalalivsmedels- Hur fungerarministerstyrei praktiken Fi.
forsörjningen.Jo. 55.Statenochtrossamfunden.Sammanfattningamaav27.Kontroll ReavinstVärdepapper.Fi. förslagenfråndestatligautredningarna.Ku.

28. demokratinsl tjänst.Statstjänstemannensroll och 56.Folket rådgivareochbeslutsfattare.som
vårtoffentliga Fi.etos. Bilaga l och Ju.+

29.Bampomografifrågan. 57. l medborgarnastjänst.
nnehavskriminalisering Ju. Ensamladforvaltningspolitikfor Fi.m.m. staten.

30.Europaoch Europeiseringensbetydelseförstaten. 58.Personaluthyrning.A.
svenskstatsforvaltning.Fi. 59.SvenskhemmetVoksenåsensforvaltningsform.Ku.

3 Kristallkulan framtiden.röster-tretton 60 Betal-TV inomSverigesTelevision.om Ku.. .IT-kommissionens 3/97.K.rapport



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

ochkojor.blandbetong6 Att växa. ungdomarsbarnsochdelbetänkandeEtt om
frånområdeni storstädemasuppväxtvillkor utsatta

Storstadskommittén.
betong.62. Rosorav

blanddelbetänkandetill Attantologi växaEn
Storstadskommittén.S.kojor frånochbetong

epokskiftet.Sverigeinför. K.5/97.IT-kommissionensrapport
åtgärdarbetsmarknadspolitiskSamhall.En64.

Bilagedel.A+



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet ochproblematik.15
Skatter,tjänsterochsysselsättning.Fastighetsdataregister.3

Bilagor. 17+Aktiebolagetskapital.22
Granskning granskning.Bampornograñfrågan. av
Denstatligarevisioneni SverigeochDanmark,lnnehavskriminalisering 1829m.m. Kontroll ReavinstVärdepapper.27lntegritet Offentlighet Informationsteknik.39
l demokratinstjänst.StatstjänstemannensGrundlagsskydd roll ochför medier.49nya vårtoffentliga 28Folket etos.rådgivareochbeslutsfattare.som
Europaoch Europeiseringensstaten. betydelseBilaga för1och 56+
svenskstatsforvaltning.30

Socialdepartementet läraAtt över Enstudiegränser. OECD:sförvaltnings-av
politiskasamarbete.33Röster barnsochungdomarspsykiskahälsa.8om Bekämpande penningtvätt.36avVälfärd i verkligheten Pengarräckerinte. 24- Myndigheteller marknad.Brister i omsorg Statsforvaltningensolika verksamhetsfomtcr.38fråga bemötande äldre.51en om avr Arbetsgivarpolitiki staten.Omsorgmedkunskapoch inlevelse
Förkompetensochresultat.48fråga bemötande äldre.52en om av- Avskaffareklamskatten53Att blandbetongväxa ochkojor.
Ministemochmakten.Ett delbetänkande barnsochungdomarsom fungerarHur ministerstyrei praktiken 54uppväxtvillkori storstädemas områdenfrånutsatta l medborgarnastjänst.SIorstadskommittén.61
Ensamladforvaltningspolitikför 57Rosor staten.betong.av

En antologitill delbetänkandetAtt blandväxa Utbildningsdepartementetbetongochkojor frånStorstadskommittén.62
Den gymnasieskolan för 1nya steg steg.-Kommunikationsdepartementet Växai lärande.Förslagtill läroplanfor barnoch

6-16år. 21ungaLåtnsstyrelsemasroll i trañk- ochfordonsfrågor.6 Ett teknisktforskningsinstituti Göteborg.37lT-probleminför 2000-skiftet.Referatochslutsatserfrån
hearinganordnaden IT-kommissionendenav Jordbruksdepartementet18december.lT-kommissionens 1/97.l2rapport Svensk EU-fat.Digital 25mat-demokr@ti.Ett seminarium Teknik,om EUzsjordbrukspolitikdemokrati ochdenglobalalivsmedels-ochdelaktighetden8 november1996

försörjningen.26anordnat Folkomröstningsutredningen,lT-av
Alternativautvecklingsvägarfor EU:skommissionenochKommunikationsforsknings-
gemensammajordbrukspolitik.50beredningen.lT-kommissionens 2/97.23rapport

Kristallkulan framtiden.trettonrösterom- ArbetsmarknadsdepartementetlT-kommissionens 3/97.31rapport
Aktivt lönebidrag.kursNy i Ett effektivaretrafikpolitiken stödförbilagor.35+
arbetshandikappade.Sverigeinför 5epokskiftet.
Personaluthyrning.IT-kommissionens 585/97.63rapport
Samhall.Enarbetsmarknadspolitiskåtgärd

Finansdepartementet Bilagedel.64+
lnkomstskattelag,del 2l-lll. KulturdepartementetByråkratini backspegeln.Femtioår Förändringav sex lT i kulturensförvaltningsområden. tjänst.147

StatenochFlexibel trossamfundenförvaltning.Förändringochverksam-
Rättslighetsanpassning regleringstatsförvaltningensstruktur.9av

GrundlagAnsvaretför valutapolitiken.10 -
LagSkatter, trossamfundmiljö ochsysselsättning.1 l om-
LagDet Svenskasvåra kyrkan.41samspelet.Resultatstymingens omframväxt



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

trossamfundenochStaten
42Begravningsverksamheten.

trossamfundenochStaten
ochegendomenkyrkligavärdefullakulturhistorisktDen

43arkiven.kyrkligade
trossamfundenochStaten

44personal.kyrkansSvenska
trossamfundenochStaten

45finansiering,ochskatterStöd,
trossamfundenochStaten

46avgiftsbetalning.vidmedverkanStatlig
trossamfundenochStaten

47egendomen.kyrkligaDen
Sammanfattningamatrossamfunden.och avStaten

55utredningarna.statligadefrånförslagen
59förvaltningsform.VoksenåsensSvenskhemmet

60Television.SverigesinomBetal-TV

handelsdepartementetochNärings-
13Sverige.för helaRegionpolitik

16industriforskningsinstituten.utvecklaAtt
201993-1996.Konkurrenslagen

Inrikesdepartementet
19konsumentpriser.informationBättre om

40arbete.ochUnga

Miljödepartementet
4miljöinformation.Förbättrad

32miljöbalken.Följdlagstiftningtill
Övervakning 34miljön.av


	Innehåll

