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Skärgårdsstiftelsen skär ner i skärgården
Igår den 21 juni sammanträdde Skärgårdsstiftelsens (politiskt tillsatta) styrelse i den gamle
casinosalen på Nynäshamns Havsbad.
VD gav en bakgrund till och presenterade ingående den nya driftsorganisationen. Efter ett
par ganska ljumma inlägg från några styrelsemedlemmar och en längre redogörelse från
SIKO:S (adjungerade) representanter av de förmodade, negativa konsekvenserna
konstaterade ordföranden att ”organisation av fältpersonalen är en VD fråga”. Slut på
diskussionen!
Omorganisationen kommer således att fortsätta med en neddragning av fältpersonalen från
idag ca 20 - 25 personer på olika deltider till 13 personer som delar på 9 heltidstjänster och
4 deltidstjänster. Alla fastlandbaserade sk. ”driftstekniker”. I realiteten en minskning av
fältpersonalen med cirka 40%.
Vilka konsekvenser detta kommer att få för Skärgårdsstiftelsens verksamhet och därmed
för alla besökare på de ca 40 naturreservat man förvaltar återstår att se.
Vi vet att man inte längre ska hugga ved till sina populära bastur. Vi vet att man inte längre
ska utöva fisketillsyn i reservaten. Men hur många dass kommer att finnas kvar och
servas? Hur många minkar kommer att skjutas för att hjälpa fågellivet på traven? Hur
många markbränder kommer att förhindras när den under säsong nästan dagliga tillsynen
upphört? Hur många besökare kommer sakna svar på sina frågor när ingen finns att fråga?
Vad händer med alla unika lokala skärgårdskunskaper som tillsynsmännen besitter? Hur
många anställda skärgårdsbor kommer att kunna fortsätta bo och verka i skärgården.
Några svar på dessa frågor finns inte eftersom en konsekvensanalys inte genomförts.
Inför mötet hade SIKO tillställt styrelse och ledning en detaljerad skrivelse med ett antal
viktiga frågor (finns på www.siko.org.se). Skrivelsen lades ”till handlingarna för att besvaras
av kansliet”.
SIKO kommer fortsatt att nogsamt följa utvecklingen av omorganisationen och rapportera
alla konsekvenser, såväl de negativa som de eventuellt positiva.
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