Funderingar kring Kosterstiftelsen och Kosterstiftelsens AB
- Lasse Linusson 10 februari 2014 Kosterstiftelsen och dotterbolaget KSAB är en resurs som kan utnyttjas bättre.
När jag och Sofie våren 2008 började i Kosterstiftelsen bedrevs ett omfattande arbete: röjning,
betesdjur, strandstädning och andra naturvårdsuppdrag. Nära ett tjugotal Kosterbor var anställda på
deltid. Det fanns också förhoppningar om att stiftelsen skulle bli förvaltare för nationalparken. Ett
återkommande problem var sena och osäkra avrop från den då enda kunden, Länsstyrelsen. 2008
bildades det helägda dotterbolaget KSAB och enligt den information vi anställda då fick var syftet att
kunna bredda kundunderlaget. Det lyckades till dels, men alltjämt var beställningar från Länsstyrelsen
/ nationalparken helt avgörande för sysselsättningen. Efterhand kom problemen med upphandlingar
som gjorde förhållandena än mer osäkra. Utvecklingen i KSAB, där all egentlig verksamhet kom att
bedrivas, avstannade. Visserligen har KSAB fram till 2014 behållt strandstädningsuppdraget och
under våren samma år hade bolaget alltjämt några röjningsuppdrag ( efterröjningar efter andra
entreprenörer ), men idag återstår inte mycket. Det är snöskottning, vägstädning och gräsklippning.
Någon ”fast personal” finns inte längre. Inga investeringar i ny maskin-utrustning har gjorts på mycket
länge: motorsågar och fyrhjulingar är i princip slutkörda.
För vår personliga del arbetar vi fortfarande med röjningar, men nu som anställda av Trossö
naturvårdsuppdrag och Kosters skulpturpark. Vi har själva lagt anbud på strandstädningen, som alltså
inte ska skötas av KSAB framöver.
Under 2012 och 2013 granskade länsstyrelsen Kosterstiftelsens årsredovisning. Myndigheten kom
fram till att Kosterstiftelsens och KSABs löpande naturvårdsarbeten inte stod i överensstämmelse med
stiftelsens statuter och stadgar. Granskningen avslutades i november 2013. Men bara sedan stiftelsens
revisor Ulf Nankler meddelat länsstyrelsen att ”styrelsens plan är att avveckla bolaget under 2014”.
Länsstyrelsen riktade också kritik mot att Kosterstiftelsen genom KSAB spenderat stora belopp på en
advokat ( som begick många misstag ) för ”bostadsprojektet” ( Kosters bostadsstiftelse – som inte har
någon formell koppling till Kosterstiftelsen ). Försöken att slussa pengar dit var inte tillåtna.
Under det senaste året har Kosterstiftelsen ändrat sina stadgar, efter förslag från Ulf Nankler. Det har
godkänts av stiftarna Kosters samhällsförening och Strömstad kommun. Men vilken praktisk innebörd
detta får är ännu oklart.
Kosterstiftelsen ( och om det finns ett dotterbolag som KSAB gäller samma ) ska enligt sin urkund
syssla med att stödja tvärvetenskaplig forskning, bedriva informations och utbildningsverksamhet och
utgöra en resurs för andra verksamheter på Kosteröarna, tillhandahålla lokaler, samt initiera nationella
och internationella sammankomster på öarna.
”Koncernen” har tillgångar på cirka 4 miljoner. Efter allt som hänt – inte minst slutsatsen av
länsstyrelsens granskning tycker jag det är dags att fundera på hur dessa resurser ska kunna användas.
Fortsatt löpande naturvårdsarbete bedömer jag som uteslutet ( förutom ovan nämnda problem ligger
stiftelsen inte särskilt bra till när det gäller ramavtalen ). Försöken att få använda pengarna i mark och
bostadsprojekt har myndigheterna ganska bestämt avvisat. Här tror jag man ska börja om från början
med Filjestadprojektet. Ifrågasätta om det verkligen ska krävas en stiftelse. En variant är t ex att
Strömstadbyggen uppför och bygger och antingen hyr ut som traditionella hyresrätter, eller sluter avtal
med ett hyreskooperativ ( då uppnås syftet med att det hela ska vara garanterat spekulationsfritt ).
Jag betraktar Kosterstiftelsen / KSAB som ”vårt”, alltså något för alla fastboende på Koster. Stiftelsen
skulle kunde inspirera Kosterbor till att komma med olika projektförslag som kan få ekonomiskt stöd
( utredningar, evenemang, satsningar för Kosters bästa ).
För att Kosterstiftelsen ska lyckas tror jag också att verksamheten måste bli mer transparent.
Styrelseprotokoll kan publiceras löpande, t ex på samhällsföreningens eller kosternämndens hemsida
( eller på den egna hemsidan om den återupplivas ) Det vore också bra att få information om vad som
sker i stiftelsen som en återkommande punkt på Kosternämnden.

