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BOTKYRKA

Jens Sjöström (S) hoppas att alla som deltagit i protesterna mot Albyförsäljningen
ska vilja vara med och utveckla den lokala demokratin så att den fungerar ännu
bättre.
Foto: Johannes Liljeson

”Albys	protester	gav
resultat”
ALBY/BOTKYRKA  – Vi borde ha varit mer närvarande i Alby under själva försäljnings-

processen. Men jag tror inte vi skulle ha landat annorlunda i sakfrågan. Albyborna

har blivit lyssnade på, säger Jens Sjöström (S), ansvarig för demokratifrågor i

Botkyrka.

”Ni har svikit folket”, skrek arga ungdomar utanför fullmäktigesalen i juni. Beslutet att

sälja 1 300 lägenheter på Albyberget ledde till total konfrontation mellan

demonstranter och politiker.

Två månader har gått. Kommunalrådet Jens Sjöström (S), ansvarig för demokrati och

delaktighet i Botkyrka, medger att det politiska glappet var ”frustrerande”.

– Men det här har gjort mig ännu mer taggad att jobba med hur vi ska kunna öka

människors inflytande över besluten. De som engagerat sig så här starkt måste ges

en plattform att vara med och utveckla nya och ännu bättre former av demokrati

tillsammans med oss, säger Jens Sjöström.

Kunde ni inte ha skött processen bättre?

– Det är klart att vi kunde ha haft mer fördjupande samtal för att öka förståelsen från

båda håll. Vi borde ha varit mer närvarande och informerat bättre. Och vi borde ha

förutsett den oro som folk känner vid förändringar som rör den egna bostaden. Men

jag tror ändå inte att vi skulle ha landat annorlunda i sakfrågan. Vi har en stark

övertygelse att det beslut vi tog är rätt.

Vad säger du till dem som känner sig överkörda?

– Jag vill säga att de faktiskt blev lyssnade på. De har sänt en tydlig signal och

påverkat den nationella debatten om ansvaret för miljonprogrammets förnyelse. Vi

kommer att se politiska förslag om detta i valrörelsen nästa år, som många

människor i Botkyrka kommer att skörda frukterna av.

– Kraven på köparen Mikael Ahlström har också blivit väldigt tydliga när det gäller

socialt ansvar, att skapa arbetstillfällen och att se till att Alby rustas upp. Så på det

sättet har Albybornas protester fått effekt. 

Men varför fick de inte påverka ert beslut i Botkyrka?

– Att man inte får det slutresultat som man själv önskar betyder inte att man inte haft

en påverkan på processen.

Var det demokrati, det som skedde?

– Demokratin har två sidor som är lika viktiga: den deliberativa demokratin som kräver

debatt, folkligt deltagande och egna opinionsyttringar. Och den representativa

demokratin där vi som är folkvalda måste väga ihop olika intressen – nuvarande

boendes och framtida generationers, de som har starka röster och de som inte hörs

lika mycket – och göra en helhetsbedömning. Jag tror vi måste öka förståelsen för

den representativa nivån. Vi politiker måste ibland våga ta ställning i avgörande frågor.

Hur vill du utveckla demokratin i Botkyrka?

– Jag vill till exempel jobba mycket tätare med rådslag, där de som deltar faktiskt kan

påverka besluten. Vi har gjort några test tidigare, bland annat kring Tullinge Strands

utformning. Det går att göra mer frekvent och i fler slags frågor. Jag skulle också vilja

jobba med medborgarbudgetar, där folk är med och tar ansvar för de ekonomiska

prioriteringarna i kommunen.

Hur kommer det att kännas för dig nästa gång du är i Alby?

– Sist jag var där, i somras, möttes jag av väldigt bra samtal. Det finns de som är

arga, de som är besvikna. Men det finns också de som är positiva och nyfikna på den

nya ägaren. Jag är beredd att diskutera med alla intresserade hur vi kan gå vidare

med demokratiutvecklingen.
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RELATERAD INFORMATION

MERA  Ny plan för demokrati

Botkyrka kommun håller på att revidera sin strategi för demokrati och delaktighet

och ska presentera ett förslag nästa år.

Ungdomsfullmäktige, dialogforum och olika former av rådslag har provats under

de senaste tio åren.

”Kommunens demokratiutveckling uppskattas, men medborgarna är tveksamma

om de kan påverka de kommunala frågor de berörs av”, är kommunens slutsats. 

Den nya strategin ska skapa tydligare kopplingar till de politiska besluten och

minska skillnaderna i deltagande mellan olika samhällsgrupper.

Detta har hänt

I april 2012 kom nyheten att Botkyrkabyggen skulle sälja 1 000 lägenheter, dels för

att finansiera upprustningen av övriga lägenheter, dels för att få in en ”ny aktör

som kunde hjälpa utveckla området”.

I september 2012 stod det klart att det var alla 1 300 lägenheter på Albyberget

som skulle säljas, vilket möttes av en proteststorm. Nätverket ”Alby är inte till salu”

började samla in namn för en folkomröstning.

I maj 2013 såg det ut som att det fanns tillräckligt många namn. Samtidigt

presenterades den tilltänkte köparen: riskkapitalisten Mikael Ahlström.

I juni 2013 ogiltigförklarades många av de insamlade namnen och fullmäktige

klubbade igenom försäljningen, trots massiva demonstrationer.
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