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§ 14
Ett Rinkeby som duger åt Alice Bah Kuhnke (MP)
Skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz m.fl. (L)
Beslut
Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet
Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz (L) har i en skrivelse 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”. 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.
Stats-rådet meddelade att alternativ lokalisering i Tensta dels skulle 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. 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.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 14 januari 2016.
Dnr 1.6.-186-2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S), ledamoten Demba Bah m.fl. (MP) och
tjänstgörande ersättaren Anki Erdmann (V) lämnade ett särskilt uttalande.
I sak håller de flesta med om att det finns all anledning att se till att fler statliga
och kommunala myndigheter placeras i ytterstaden och gärna i Rinkeby-Kista.
Det betyder mycket att flera personer vistas i våra områden och handlar på

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
28 januari 2016
Sida 20

lunchen och delar vår vardag. Att fler arbetsplatser finns i stadsdelen skapar
också möjligheter för arbetslösa som bor i stadsdelen att få jobb. Vi hade gärna
sett att Diskrimineringsombudmannen hade fått sitt säte i Rinkeby och det
verkar också ha funnits lämpliga lokaler. Men vi vänder oss emot formuleringen
att Rinkeby inte duger åt Alice Bah Kuhnke eller Miljöpartiet. Tvärtom arbetar
miljöpartiet i Stockholm för att fler myndigheter och förvaltningar ska flytta till
ytterstaden. En sådan politik har stor betydelse för att göra alla Stockholms
stadsdelar mer levande och skapa ett Stockholm som håller samman.
Ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M) lämnade ett särskilt uttalande.
Att regeringen förbiser möjligheterna av att flytta myndigheten
Diskrimineringsombudsmannen till Rinkeby anser vi vara mycket beklagligt. En
flytt till Rinkeby hade lett till ett mer levande område med fler arbetsplatser, gott
utbyte av erfarenheter människor emellan och fler butiker – precis vad
stadsdelen
behöver för att fortsätta utvecklas.
Vi, lokala företrädare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, behöver arbeta mer
effektivt för att fler arbetsplatser och personer i framtiden skall välja att flytta
till stadsdelen. Att myndigheten valde bort Rinkeby kan ses som en signal för
andra viktiga aktörer att området inte är värt att etablera sig i.
Det är bekymmersamt att Miljöpartiet inte vill etablera myndigheter i Rinkeby.
Ersättaryttrande
SofiaTahko (KD) anmälde att om hon hade tjänstgjort hade hon ställt sig bakom
moderaternas särskilda uttalande.

