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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 22/1984-85 med an

ledning av ltl Mirjam Öbergs hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen an

gående möjligheterna att inrätta indi

viduella arbetsplatser för arbetshandi

kappade. 

Landstinget har den 23 november 1984 inbegärt utskottets utlåtande över nämnda 

motlon. Utskottet, som i ärendet hört landskapsarkivarien Bjarne Henriksson, 

arbetsplatskonsulenten Gerd Lönnblad, handikappkonsulenten Christina Fredrikson, 

socialkuratorn Eva Holmberg, arbetsledaren Henrik Sjöblom och extra arkivbiträdet 

Benny Lindfors, får 1 anledning härav anföra följande. 

I motionens kläm föreslås att landskapsstyrelsen skulle ges i uppdrag att undersöka 

möjligheterna att inrätta individuella arbetsplatser för arbetshandikappade i vissa 

faU. I motiveringarna framhåller motionären att nuvarande system med arbetspröv

ning och specialarbetsplatser i regel fungerar bra, men att det dock ibland inträffar 

att arbetshandikappade inte kan beredas lämpliga arbeten på den öppna arbets

marknaden efter fullgjord arbetsprövning eUer speda1arbetsplatsträning. I motio

nen påtalas sålunda behovet av anstäUningstrygghet för sådana arbetshandikappade 

som inte kan erhålla arbete på öppna marknaden inom ramen för gällande 

stödsystem. 

Utskottet har konstaterat att nuvarande möjligheter tiH stödåtgärder för arbets

handikappade i huvudsak utgörs av arbetsprövning och specialarbetsplatser. Syftet 

med dessa stödformer är att finna lämpliga arbetsplatser för arbetshandikappade 

pä den öppna arbetsmarknaden. Arbetsprövning gäller i högst sex månader och 

avtal om specialarbetsplats kan ingås för en tid om högst två år. Person på 

arbetsprövning erhåller dagtraktamente och ersättning för resekostnader och 

person på specialarbetsplats erhåller lön enligt gängse normer. Utöver dessa 

stödformer förekommer kommunalt sysselsättningsstöd och landskapets arbetsplat

ser. 

Vld behandlingen i utskottet har framgått att den kanske allvarligaste bristen i 

gällande system är osäkerheten vad anställningstryggheten beträffar. Stödformerna 

är tidsbegränsade och några garantier för att åtgärderna resulterar i ett arbete pä 

öppna marknaden kan givetvis inte ges. Behov av stödätgärder finns för närvarande, 
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hänvisning tm det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 9 oktober 1985. 

att landstinget hos 1andskapsstyre1sen 

hemställer om en undersökning av 

möjligheterna att inrätta varaktiga 

arbetsplatser för arbetshandikappade i 

vissa fall. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Dan Risberg 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceord

föranden Mattsson, ledamöterna Lönn, Nordlund och Söderholm. 


