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Medborgarförslag till Farsta stadsdelsnämnd
Föreningen Ett förenat Fagersjö lämnade in under våren 2015 ett medborgarförslag
till nämnden som bland annat innehöll en önskan om levande mötesplatser i
Fagersjö, där boende i Fagersjö med omnejd kunde förenas genom olika aktiviteter
och caféverksamhet.
Responsen blev skapandet av ett demokratiråd och beslutet att öppna en mötesplats,
idag kallat för Mötesplats Fagersjö. Till skillnad från vad medborgarförslaget
föreslog kom mötesplatsen att drivas i kommunal regi och under styrning från
förvaltningen. Lösningen bidrog inte till den vision som avsågs och har från hela
början kantats av begränsningar, hinder och uppifrån-tagna myndighetsbeslut.
Verksamheten är inte särskilt öppen för allmänheten och medborgarna i Fagersjö.
Medborgarförslagets vision var en verksamhet som var lokalt förankrad, öppen
även för allmänheten på ”obekväma tider”, med delar av verksamheten som
besökarna inte behövde binda sig till eller anmäla intresse till för att kunna delta.
Drop-in café, tillgång till information, bemanning, spontana initiativ var några idéer
som ingick. Men även såklart schemalagda aktiviteter, men inte endast aktörer och
aktiviteter utsedda av förvaltningen. En plats där det lokala civilsamhället kunde
gro och utvecklas en lång tid framöver.
Den ursprungliga idén förvrängdes och Mötesplats Fagersjö är inte den plats vår
stadsdel behöver. Vad vi behöver är en demokratiskt driven verksamhet. I Farsta
stadsdel har Fagersjö lägst valdeltagande och det finns ett behov av att öka det
demokratiska deltagandet och delaktigheten i demokratiska processer i området.
Det kommer inte att göras genom en modell med uppifrån-styrning och på förhand
bestämda mål och medel. Det måste ske i dialog med medborgarna, med
Fagersjöborna. Det måste ske där dessa medborgare engageras i en lokal
verksamhet och de beslut och styrning som utgör den.
Vi önskar härmed att man beslutar att utreda möjligheten att en annan aktör, en
lokalt förankrad sådan, det vill säga lokala föreningar och grupper av boende med
stöd t.ex. Folkets hus och Parker ansvarar för driften av mötesplatsen. En tidigare
rapport om styrningen av Mötesplatsen har kommit fram till liknande slutsats och
argumenterat för att en medborgardriven mötesplats är den långsiktigt hållbara
lösningen i det här fallet. Att en sådan resurs som Mötesplatsen är, i ett område som
saknar mötesplatser i övrigt, inte uppnår sin fulla potential är sorgligt och vi
föreslår att detta ses över.
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