2015-02-26
Skrivelse
Benjamin Dousa m.fl. (M)
Burhan Yildiz m.fl. (FP)
Tommy Deogan (C)
Per Jonson (KD)

Ett Rinkeby som duger för Alice Bah Kuhnke (MP)
Den 20 januari 2015 meddelade den rödgröna regeringen att flytten av myndigheten
Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Rinkeby ställs in. Beskedet meddelades genom den
miljöpartistiska företrädaren och Sveriges demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Motiveringen löd att flytten skulle bli för kostsam och att det inte gick att tillgodose
myndighetens krav på tillgänglighet. Regeringen påstår helt enkelt att stadsdelen Rinkeby
skulle vara både dyr och otillgänglig.
Vi som lokala företrädare har ett ansvar för den stadsdel vi verkar i. Rinkeby är ett fantastiskt
område, men har liksom andra områden både styrkor och utmaningar. Den tydligaste
utmaningen är arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Därför
gladdes vi som lokala företrädare att det förra styret i Stockholms Stad, Alliansen, valde att
flytta ut Kulturförvaltningen till vår stadsdel. Totalt flyttade staden ut arbetsplatser som
motsvarar 2700 arbetstillfällen till ytterstaden. Den här typen av flyttar får långtgående
effekter som man inte vid första anblick kanske lägger märke till: fler lunchrestauranger,
tandkliniker och mataffärer. Precis vad Rinkeby behöver.
Med anledning av ovanstående är det därför mycket bekymmersamt att förutsättningarna i
Rinkeby har förändrats så märkbart, att det nu inte går att flytta myndigeter och förvaltningar.
Flera statliga myndigheter finns dessutom på platser som Gotland, Kiruna och Karlskrona
som torde vara avsevärt mer otillgängliga än Rinkeby. Om Rinkeby nu helt plötsligt har blivit
otillgängligt, är det något vi lokala företrädare måste hantera skyndsamt. Det är vår
demokratiska skyldighet gentemot våra väljare. Risken finns att regeringen nu sänder signaler
till andra privata aktörer och arbetsgivare som överväger att etablera sig i stadsdelen. Vi
skulle därför vilja 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.

