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Remissvar RUFS 2010 aktualitet och användbarhet 
 

Samhall är tacksam över att bli tillfrågad om synpunkter på stockholmsregionens utveckling i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer med 22 000 anställda på över 250 orter: Företaget erbjuder 
tjänster inom städ, tvätt, fastighet samt bemanning och tillverkning. Vårt uppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt 
personer med funktionsnedsättning och visa på anställningsbarheten. Det gör vi genom att matcha rätt person till rätt 
arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag. Genom det arbete som medarbetarna utför hos våra kunder skapas social 
integration och personerna ses som en kompetent resurs. Samhalls medarbetare är en förutsättning för ett fungerande 
näringsliv och offentlig sektor i framtiden. Behovet av tjänster kräver att allas unika förmågor tas tillvara. Samhalls 
uppgift är att hitta den förmågan och göra den synlig. På så sätt vill vi bryta utanförskap och isolering och istället bidra till 
en hållbar samhällsutveckling. 
 
I allt väsentligt är RUFS 2010s vision och mål något som Samhall ställer sig bakom. Vi har valt att besvara de frågor som 
är relevanta för Samhall och dess medarbetare. 
 

 Vad avser genomförandet av RUFS 2010 till dags dato är vår uppfattning att behovet av effektiv och 
tillgänglig kollektivtrafik ökar snabbare än vad regionen mäktat med att genomföra hittills – utbyggnadstakten 
går för långsamt.  
 

 Likaledes är kompetensnivån fortfarande låg inom näringsliv och offentlig sektor om villkoren för fysiskt och 
psykiskt funktionsnedsättning i arbetslivet. Ska Stockholm bli en världsstad krävs öppenhet, mångfald och mer 
kunskap. Funktionsnedsättning behöver lyftas fram i än högre grad som ett perspektiv i forskning, utbildning, 
rekrytering och i politiska beslut. 
 

 Vad avser hur RUFS 2010 använts i vår egen planering kan sägas att den hittills använts i begränsad 
omfattning. Innehållet är däremot känt genom den allmänna samhällsdebatten. 
 

 De viktigaste områdena i RUFS 2010 för Samhall är 
o Fysisk planering och kollektivtrafik behöver vara anpassad för personer med funktionsnedsättning. 

Allmänna kommunikationsmedel måste bidra till effektivt och tryggt arbetspendlande för våra 
medarbetare över regionen.  
 
Huvudkontoret ligger i Stockholm. Även om den IT-kommunikation ersatt många resor så behöver vi 
mötas. I Stockholm träffas medarbetare från hela landet, kunder, leverantörer och andra intressenter. 
Många resor till och från Stockholm går med järnväg som därför behöver vara tillräckligt utbyggd och 
sammanbunden med fler knutpunkter till regionala tvärförbindelser. 
 

o Utbildningsväsende och forskning måste vara anpassad för personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar genom tillgänglighet och alternativa läromedel. Dessutom finns behov av 
forskning inom både humaniora, teknik och samhällsvetenskap med koppling till arbetsliv och 
funktionsnedsättning. Samhall ligger långt fram internationellt och Sverige är historiskt sett ett 
föregångsland inom arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringssystem och hållbar utveckling. Här finns 
behov inom alla nivåer av utbildning att tidigt hitta förmågor och reducera hindren. 

 
o Näringsliv, offentlig sektor - kompetensförsörjning och tillväxt. Ska Stockholm växa kommer det 

att krävas kompetens inom service men också mer kunskap om vad funktionsnedsättning innebär. Att 
ta in personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i sin verksamhet kräver medvetenhet, 
mod och en vilja att göra skillnad. Utmaningen för Samhall är överbrygga fördomar och rädsla hos våra 
kunder. Samhall behöver de goda exemplen och företag som vill och kan anställa. För det behöver 
Samhall ges möjlighet att i olika forum bygga långsiktiga lokala relationer till näringsliv och offentlig 
sektor.  

 
Samhalls egen kompetensförsörjning och tillväxt. Utmaningen för Samhall som för många andra är att 
själva kunna konkurrera om arbetsledande arbetskraft och spetskompetens i framtiden.  
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