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Referens: Alexander Szögi

Alby Dialogforum – Botkyrka kommuns demokratistrategi 12
december
Dag och tid

12 December kl. 18-20

Plats

Alby bibliotek

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Diana Hildingsson
(S),ordförande
Ali Khan (S)
Aisha Farooq (S)
Peter Himmelving
(SD)
Shakhlo Altieva
(MP)
Carl Widercrantz
(TUP)

Ej närvarande

Medborgare
Nio män, fyra kvinnor
Övriga
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Ahmad Azizi, demokratiutvecklare
Helena Rojas, verksamhetschef
Alexander Szögi, kommunikatör
Laura Purdy, bibliotekarie

Ufuk Sen (M)
Morina Besnik (M)
Isa Aybar (M)
Fredrik Andersson (V)

Dialogmöte på Alby bibliotek med fokus på demokrati och medborgarinflytande i Botkyrka kommun. Mötet var en del av arbetet med att utveckla en ny
demokratistrategi åt kommunen. Kommunens demokratiutvecklare Ahmad
Azizi ledde mötet och berättade om varför kommunen har strategi för att utveckla kommunens strategi. På mötet fick medborgare och politiker först
samtala utifrån förberedda diskussionsfrågor i smågrupper och sedan
redovisa diskussioner för varandra i stor grupp.
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1. Diana Hildingsson (S) öppnar mötet
Diana Hildingsson (S), ordförande i Alby dialogforum hälsar alla välkomna
och berättar om Alby dialogforum – att syftet är att anordna dialogmöten vid
flera tillfällen per år för att involvera Albybor i beslut och processer.
Temat för mötet är demokrati och delaktighet – hur demokratin ska utvecklas
så att fler blir delaktiga i beslut och förändringar.
2. Ahmad Azizi om demokratistrategin
Ahmad Azizi är Botkyrka kommuns demokratiutvecklare och arbetar just nu
med att ta fram en ny demokratistrategi för kommunen. Dialogmötet är ett
sätt att involvera kommunmedborgare i strategin så att den är förankrad hos
medborgarna och baseras på deras synpunkter.
Anledningen till att en ny strategi arbetas fram är för att kommunens strategi
för att utveckla demokratin hela tiden måste utvecklas för att följa samhällets
utveckling. I Alby har exempelvis många boende engagerat sig i kampanjen
Alby är inte till salu i samband med försäljningen av Botkyrkabyggens fastigheter på Albyberget. Därför är det viktigt att fånga upp de synpunkter och
idéer som finns eftersom den typen av rörelser har blivit vanligare i hela
samhället. Under arbetet med den nya demokratistrategin har Ahmad Azizi
haft möten med tjänstemän inom kommunen, politiker, medborgare och representanter för föreningslivet. Dialogmötet i Alby är det sista mötet innan
strategin skrivs om före den går ut på remiss igen under våren.
Helena Rojas är chef på kommunledningsförvaltningen med ansvar för verksamhetsområdet demokrati, mänskliga rättigheter och interkulturell utveckling. Hon berättar att utvecklingen av demokratistrategin är viktig eftersom
kommunerna i Sverige generellt sett inte utvecklat former för att ta in synpunkter och insyn för medborgare. Jämfört med flera andra länder finns det
mycket som Botkyrka och andra svenska kommuner kan göra för att bli
bättre.
3. Gruppdiskussion
Medborgarna och politikerna i Alby dialogforum delas in i mindre grupper
för att diskutera tre diskussionfrågor.
1) vilka förändringar och utmaningar upplever ni i förhållande till demokratin
idag?
2) finns det något som ni tycker saknas i kommunens hantering av demokrati,
dialog och delaktighet?
3) vad vill ni att kommunen ska lyfta fram i den nya strategin?
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Efter de diskussionerna i små grupper samlas alla och varje grupp får redovisa vad de pratat om. Alla synpunkter från redovisningarna och diskussionen
i den stora gruppen har sammanställts nedan.
- Vi upplever att det finns ett glapp. Oftast sitter politikerna och fattar beslut
men människor reagerar och håller inte med om besluten. Glappet blir bara
större. Man får inte veta hur besluten fattas och av vem förrän besluten påverkar oss som bor här.
- Skolorna är inte tillräckligt bra på att utbilda oss unga i hur beslut fattas och
hur vi kan påverka.
- Det saknas relationer mellan oss och de som fattar beslut. Det saknas ett förtroende för politikerna som fattar beslut. Och det saknas en kanal mellan
medborgare och beslutsfattare. Det finns många som är besvikna över tidigare beslut och de som är besvikna vill inte engagera sig.
- Kommunen måste göra människor mer delaktiga i beslut på ett bättre sätt.
Exempelvis den nya fritidsgården där man involverade de unga för lite i processen. Sedan måste resultaten av dialog mellan politiker och medborgare visas upp bättre. Om man väljer att engagera sig i att planera hur en fritidsgård
ska se ut vill man få information om vad som hände med ens åsikter.
- Kommunen måste bli snabbare på att fatta beslut och återkoppla. Vi här har
väntat länge på den nya fritidsgården och det finns inte mycket tålamod kvar.
- Bristande information är ett problem. Vi tycker att det finns ett glapp mellan
medborgare och politiker. De som påverkas av ett beslut ska i första hand få
fatta besluten. Besluten i Botkyrka måste bli bättre lokalt förankrade och politikerna som fattar besluten som påverkar ett område måste själva bo där.
- Vi vill ha mer rådslag och folkomröstningar som komplement till kommunalvalet.
- Det saknas kunskap om hur demokratin fungerar. Formerna för demokratin
måste anpassas efter folket.
- De boende i respektive område måste få fatta beslut som påverkar dem. Vi
vill ha ett större fokus på närdemokrati.
- Albys gyllene regler som är målade på väggen utanför tunnelbanan måste
repareras.
- Det är smutsigt i området och det måste förbättras nu.
- Kommunen måste städa bort alla cigarettfimpar som ligger på marken.
- Människor umgås mindre med varandra idag och träffas inte för att prata
med varandra. Det är en utmaning.
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- Det behövs bättre framförhållning inför beslut.
- Varje dialogmöte måste annonseras bättre. Det är för små annonser. Varje
dialogforum borde ha en kvarts sida. När det inte är möte borde kommunen
annonsera med information om dialogforum.
- Före medborgartidningen Pejl fanns det så kallade Gula bladet med kommunal information. Det var en väldigt bra informationskanal. Pejl kommer ut
för sällan.
- Det borde finnas en app för dialogforum.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen borde ha öppna möten i Alby varje år för
att involvera fler i det som sker. Exempelvis byggnadsprojekt.
- Kommunen måste bli bättre på att informera om beslut.
- När man tar riktigt obekväma beslut som exempelvis Albyberget måste politikerna anpassa sig och gå in för att ha en bra dialog med människorna. Det
som hände med det beslutet upplevde många att politikerna inte var tillgängliga och pratade ett språk som många inte förstod.
- Det saknas engagemang inom vissa grupper. Därför behövs insatser för att
nå människor som lever utanför samhället exempelvis de papperslösa.
- När det finns ett engagemang som exempelvis Alby är inte till salu är det
viktigt att politikerna lyssnar så att de tar tillvara på engagemanget som finns.
- Det är problem med språkkunskaper hos en del människor. Kommunen
måste bli bättre på att erbjuda information på lätt svenska och andra språk.
- Det är ett problem att en del grupper bara umgås internt och isolerar sig från
resten av samhället.
- Kommunen måste bli bättre på att återkoppla till medborgarna från processer och beslut.
- Föreningar och religiösa samfund är viktiga mötesplatser för många människor. Kommunen borde söka sig till de dem för att förankra frågor.
- Dialogforum måste marknadsföras bättre än hur det sker idag. Och dialogforum borde ske ute bland människor inte inne i lokaler som här.
- I många miljonprogramsområden saknas mötesplatser. Det behövs ett ställe
här i Alby där alla som bor här kan mötas. Ett aktivitetscenter som i Hovsjö.
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Ahmad Azizi ställer frågor utifrån de synpunkter som förts fram hittills.
1) Hur kan man minska glappet mellan politiker och medborgare?
2) Hur ska vi kunna ta tillvara på människors engagemang på bättre sätt?
- Politikerna frågar inte oss som påverkas av deras beslut om vad vi tycker.
När man exempelvis rev Albyskolan frågade man inte oss som bor här. Det
känns som att man frågar oss så har man redan bestämt sig. Det saknas möten
mellan politiker och medborgare vilket leder till att färre går och röstar.
När förtroendet då sjunker går sedan ännu färre och röstar.
- Ofta beror problem i samhället på komplicerade orsaker som det inte finns
någon quick fix för. Men politiker tar inte tag i problem på djupet.
- Politikerna är alldeles för sällan här i området och träffar oss som bor här.
- Demokratin bygger på förtroende. Vi medborgare måste känna förtroende
för våra politiker. I samband med beslutet om att sälja Albyberget fattades ett
förtroendefullt samtal mellan politikerna och medborgarna.
- Under processen inför försäljningen försökte politikerna att hitta finansiering för att rusta upp men var inte tydliga med att de försökte.
De misslyckades med att förankra och förklara beslutet att sälja.
- Det är fel att alla de högsta politikerna i kommunen kommer från Tullinge.
Dem vet ju inte hur det är att bo här i norra Botkyrka.
- För två år sedan kom två tjänstemän från kommunen till den gamla fritidsgården och ville veta från de unga vilka platser som de tyckte var otrygga.
Jag minns att vi då sa att vi ville ha bättre gatubelysning för att det blir så
mörkt här på nätterna. Sedan dess har ingenting hänt med gatubelysningen.
Om kommunen inte ens kan få igång gatubelysningen på två år, hur ska man
då kunna utveckla demokratin?
- Jag och min familj reste till vårt hemland för några år sedan. När vi kom
tillbaka hade Albyskolan rivits och man hade ändrat andra saker i området.
Men ingen hade frågat oss vad vi ville. När beslutet fattades om att sälja Albyberget frågade man inte oss som bor här i Alby. Vi samlade in över 6000
namn och politikerna lyssnade inte.
- Den fysiska miljön i Alby har betydelse för demokratin.
När den inte fungerar sjunker förtroendet för politikerna.
- Vi vill få fram våra röster, det handlar mer om det än att ni sålde Albyberget
och rev skolan.
- När jag tittar ut ur mitt fönster ser jag att det lyser lampor ute i skogen där
det inte är folk. På dagtid är det också lampor tända.
Det är slöseri med kommunens pengar.
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- Vi har ingen demokrati. Vi har en oligarki.
4. Avslutning
Ahmad Azizi tackar alla för en bra diskussion och för att de tagit sig tid att
komma till mötet. Diana Hildingsson (S) tackar också för synpunkterna och
avslutar mötet.
Minnesanteckningarna kommer att användas som underlag i det fortsatta
arbetet med demokratistrategin samt läggas ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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