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Ärendet
Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz (L) har i en skrivelse ”Ett Rinkeby-Kista
som duger för Alice Bah Kuhnke (MP)” föreslagit ”att förvaltningen utreder vad som krävs
för att skapa ett Rinkeby som är tillräckligt kostnadseffektivt och tillgängligt att det duger
också till Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke”. Skrivelsen som bifogas i sin helhet har av
stadsdelsnämnden den 26 februari 2015 överlämnats till förvaltningen för beredning.
Bakgrunden till skrivelsen är att regeringen för några år sedan beslöt att utreda möjligheten
att omlokalisera Diskrimineringsombudsmannen med myndighet från Stockholms innerstad till Rinkeby eller Tensta. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelade
i februari 2015 att myndigheten ska flytta till Solna. Statsrådet meddelade att alternativ
lokalisering i Tensta skulle dels ha blivit mycket dyrare, dels inte ha kunnat uppfylla
myndighetens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen kan konstatera att såväl stadens egna lokaler som det offentliga rummet i
Rinkeby är tillgänglighetsanpassat. Förvaltningen delar skribenternas uppfattning att det
är angeläget att etablera fler arbetsplatser i ytterstaden och särskilt i stadsdelar som
Rinkeby där den sociala hållbarheten bör öka. Det ankommer på fastighetsbolagen att
marknadsföra sina egna lokaler. Inom stadens egen organisation har koncernen
Stockholm Business Region i uppdrag att marknadsföra Stockholm som bland annat
etableringsort. I enlighet med kommuncentrala direktiv ska lokala utvecklingsprogram
under år 2016 tas fram av samtliga stadsdelsnämnder. I det lokala utvecklingsarbete, som
ska ledas av nämnden och förvaltningen, kommer berörda aktörer, såväl inom som utom
stadens egen organisation, att involveras i syfte att åstadkomma ett ekonomiskt och
socialt hållbart Rinkeby. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att nämnden inte bör
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra det i skrivelsen föreslagna uppdraget.
Bilaga: Skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M) ) och Burhan Yildiz (L) angående ett
Rinkeby-Kista som duger åt Alice Bah Kuhnke (MP)

