Sjöfartsgymnasiet den 31 maj 2019
Till styrelsen vid Ålands gymnasium
Med anledning av återförande av utbildningsansvaret för sjöfartsutbildningen på
gymnasienivå från Högskolan på Åland till Ålands yrkesgymnasium och överflyttningen av
Sjöfartsgymnasiets personal och verksamhet från Högskolan på Åland till Ålands
Gymnasium vill vi lyfta den viktiga boendefrågan för våra studerande till ÅG:s styrelse.
När Ålands gymnasium inledde sin verksamhet år 2011 erbjöds de studerande vid
sjöfartsprogrammet boende vid hotell Esplanad. Men efter några år sades hyresavtalet upp
och därmed stod många sjöfartsstuderande utan boende. Inför läsåret 2014-2015 erbjöds
inget boende. Detta resulterade i att antalet sökande och nya studerande till
sjöfartsprogrammet minskade drastiskt.
När Högskolan på Åland övertog utbildningsansvaret för sjöfartsprogrammet insåg ledningen
vikten av att ordna boende för de minderåriga studerande och inför läsåret 2015-16 ingicks
ett samarbetsavtal med gästhem Kronan. Där de hyrde ut rum till studerande. Och skolan
marknadsför Kronan som internatboende. Skolan ersatte Kronan 550 euro per månad för att
vara tillgänglig, ca 10 h per vecka, bl.a. för telefontid för föräldrar. Tyvärr var utrymmena inte
av den kvalité som förväntas idag, bland annat var det väldigt få duschar och toaletter.
Varför samarbetet sades upp.
Läsåret 2016-17 blev det uppenbart att Sjöfartsgymnasiet behöver kunna förmedla ett
“organiserat” boende för att kunna rekrytera studerande från riket och Sverige. Antalet
studerande hade visat sig gå ned då vi inte kunde erbjuda detta. Våren 2017 ingick HÅ och
Fastighetsverket därför ett hyresavtal för Jomala gård som möjliggjorde för våra studerande
eller deras vårdnadshavare att hyra studiebostad till ett rimligt pris. Del i dubbelrum med
toalett kostade 180 € i månaden per person och enkelrum 250 € i månaden per person. På
Jomala gård hade de studerande tillgång till gemensamt kök, allrum, tvättstuga, bastu och
dusch. Högskolan stod för kostnaderna (400 € exkl. moms) för ett vaktbolag som gjorde
sporadiska besök en gång per dag med ett extra besök på fredag och lördag.
Vårdnadshavarna uppskattade att det fanns en typ av övervakning fast det inte var frågan
om ett internat.
Inför läsåret 2019-20 har Sjöfartsgymnasiet i god tro marknadsfört att det finns ett
“organiserat” boende på Jomala gård. Under pågående läsår har ingen av våra studerande
bott på Jomala gård, eftersom det visade sig att det var få av våra sökande till utbildningen
som kom utifrån. De som behövde ett boende vid höstterminens början erbjöds då att hyra
rum i ett privat boende i Mariehamn. HÅ betalar mellanskillnaden i hyra, d v s det som
överstiger hyran för ett rum på Jomala gård. Möjlighet finns att förnya hyresavtalet för
Jomala gård med samma villkor som tidigare, vilket betyder att vi i alla våra presentationer
har haft detta med som en lösning för den studerande som behöver boende. Glädjande nog
har vi i den här ansökningsomgången 20 sökande från riket och Sverige och risken är stor
att de inte kommer till Åland för att studera om vi inte kan hjälpa till med ett bra boende.
Vi har under våren jobbat för att hitta ett ännu bättre boende än Jomala gård och i det
sammanhanget varit i kontakt med Strandnäs hotell. Hotellets läge är betydligt bättre än
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Jomala gårds med tanke på ungdomarnas aktiviteter på kvällarna, eftersom de i allmänhet
inte har körkort. Strandnäs hotell har varit positiv till att hyra ut till våra studerande men vill
då kunna anställa ytterligare personal för att sköta övervakningen på hotellet. För hotellets
del verkar “vaktbolagslösningen” inte vara aktuell. Hotellägaren vill kunna hålla hyrorna så
låga som möjligt för de studerande. Budgetmedel finns för att betala hotellet ett belopp som
motsvarar vaktbolagskostnaden, städningen (Jomala gård) och busskorten för de
studerande. På så sätt kan hyran för de studerande hållas nere. Det skulle vara en rimlig
lösning på boendeproblematiken.
Av de två alternativ som står till buds, Jomala gård och Strandnäs hotell, är Strandnäs hotell
ett betydligt bättre alternativ för de studerande. Sjöfartsgymnasiet har inte fått några som
helst signaler från Högskolan på Åland om att vi inte ska marknadsföra att det finns ett
boende till rimligt pris till potentiella sökande. Att det nu seglat upp orosmoln är inte bra
eftersom sökande och deras vårdnadshavare förväntar sig boende till de kostnader vi hittills
erbjudit boende för.
Det är synnerligen viktigt att fortsätta erbjuda boende till rimliga kostnad varför orosmolnen
måste skingras och boendefrågan behöver få en klar och bra lösning genast. De studerande
som antas måste få veta vilket boendealternativ som gäller då de får sitt antagningsbesked.
Med vänliga Sjöfartsutbildningshälsningar
Kollegiet vid Sjöfartsgymnasiet
gm Lasse Selander

