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Nr 17 
Ändring av beslut att ordna utbildning i arbete som 
personlig assistent 
ÅLR 2020/2390 
54 U2 

Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att utbildningen i arbete som personlig assistent 
omfattande 45 kompetenspoäng ska förverkligas med sysselsättningsfrämjande medel 
enligt tidigare inlämnad plan och anbud och med start hösten 2021. 
 
Utbildningen gäller examensdelen Arbete som personlig assistent som ingår i yrkesexamen 
inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdet för 
hemarbetsservice. Utbildningen ger nödvändiga grundkunskaper för att arbete som 
assistent till personer med funktionsnedsättning. Studerande erhåller efter godkänt 
yrkesprov ett betyg över avlagd examensdel. 
 
Kostnaden som är beräknad för max 12 deltagare uppgår till högst 40 000 euro och 
belastar budgetmoment 53 500 sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. 
 
Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade på Ålands 
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och införsäkrade vid Folkpensionsanstalten. 
 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet antar studerande till utbildningen i 
samarbete med Ålands yrkesgymnasium. 
 
Tillämpade lagrum: 
LL (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning, LL (2011:13) om gymnasieutbildning 
 

Nr 18 
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning i 
bokföring 
ÅLR 2021/1277 
55 U2 
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Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att ge styrelsen för Ålands gymnasium i uppdrag att 
under läsåret 2021 - 2022 ordna en sysselsättningsfrämjande utbildning i bokföring. 
 
Utbildningen gäller examensdelen Bokföring som ingår i gymnasieexamen i 
affärsverksamhet och omfattar 30 kompetenspoäng. För personer med annat modersmål 
ska skolan erbjuda undervisning i svenska inom branschen innan utbildningen inleds samt 
stödundervisning i svenska under utbildningen vid behov. Deltagarna ska efter godkänt 
yrkesprov erhålla ett betyg över avlagd examensdel. 

 
Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade på Ålands 
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och införsäkrade vid Folkpensionsanstalten. 
 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet antar studerande till utbildningen. 
 
Ålands gymnasium ombeds att inom april månad inkomma med ett förslag till upplägg 
för utbildningen, antal studieplatser samt ett kostnadsförslag. Kostnaden påföres moment 
53 500 sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. Landskapsregeringen fattar ett slutligt 
beslut efter inlämnad planering och kostnadsförslag. 
 
Tillämpade lagrum: 
LL (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning 
LL (2011:13) om gymnasieutbildning 

 
Nr 19 
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning i 
affärsverksamhet 
ÅLR 2021/1278 
56 U2 

Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att ge styrelsen för Ålands gymnasium i uppdrag att 
under läsåret 2021 - 2022 ordna en sysselsättningsfrämjande utbildning inom 
affärsverksamhet. 
 
Uppdraget gäller examensdelen Kundservice omfattande 20 kompetenspoäng och 
examensdelen Planering av företagsverksamhet omfattande 15 kompetenspoäng. 
Examensdelarna ingår i gymnasieexamen i affärsverksamhet. Examensdelarna ska 
kombineras till en utbildning omfattande totalt 35 kompetenspoäng.  
För personer med annat modersmål ska skolan erbjuda undervisning i svenska inom 
branschen innan utbildningen inleds samt stödundervisning i svenska under utbildningen 
vid behov. Deltagarna ska efter godkänt yrkesprov erhålla ett betyg över avlagd 
examensdel. 

 
Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade på Ålands 
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och införsäkrade vid Folkpensionsanstalten. 
 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet antar studerande till utbildningen. 
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Ålands gymnasium ombeds att inom april månad inkomma med ett förslag till upplägg 
för utbildningen, antal studieplatser samt ett kostnadsförslag. Kostnaden påföres moment 
53 500 sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. Landskapsregeringen fattar ett slutligt 
beslut efter inlämnad planering och kostnadsförslag. 
 
Tillämpade lagrum: 
LL (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning 
LL (2011:13) om gymnasieutbildning 

 
 
 


