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INTERPELLATION
2008-05-08

Interpellation av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av
Skärgårdsstiftelsens markinnehav
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsens uppdrag är
att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av
friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Skärgårdsstiftelsen har en viktig funktion i att göra
skärgården tillgänglig för alla medborgare.
Under senare tid har en debatt blossat upp om Skärgårdsstiftelsen. Framför allt i tidningen
Skärgården har uppgifter florerat som tyder på att Moderaterna är intresserade av att sälja ut
Skärgårdsstiftelsens markinnehav. Ett sådant förfarande går stick i stäv med intentionerna i
Skärgårdsstiftelsens stadgar.
Den politiska majoriteten tycks splittrad i frågan. Centerpartiet och Folkpartiet har klargjort att de
inte är beredda att ändra stadgarna men Moderaterna har vid olika tillfällen förklarat att de inte är
främmande för att sälja stiftelsens markinnehav.
Moderaterna driver sin linje i olika fora. Ledande företrädare för Moderaterna har i
tidningsintervjuer torgfört påståenden som är direkt felaktiga, i syfte att misskreditera stiftelsen.
Skärgårdsstiftelsens ordförande, centerpartisten Raymond Svensson, konstaterar i en intervju i
tidningen Skärgården att ”det finns de som sprider missuppfattningar om stiftelsen.”
Ryktesspridningen och de felaktigheter som florerar i debatten riskerar att skada allmänhetens
tilltro till Skärgårdsstiftelsen – vilket kanske är just vad somliga eftersträvar.
Skärgårdsstiftelsen har en unik uppgift i att göra skärgården tillgänglig för alla. Det förutsätter att
stiftelsen tillåts fortsätta sitt arbete och att dess markinnehav inte säljs ut. Uppgifterna om att
Moderaterna nu planerar att sälja ut marken eller delar av den är mycket oroväckande och måste
klarläggas.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m):
Finns det planer inom landstingsledningen om utförsäljning av mark från Skärgårdsstiftelsen? Om
så är fallet: vilken inställning har du till detta?
Stockholm den 8 maj 2008

Staffan Holmberg (s)
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