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Närvarande
Ledamöter:
Jan Lamby (HSO/HRF)
Bengt Håkansson (Funktionsrätt Stockholm/Elöverkänsligas
förening i Stockholms län)
Håkan Jarmar (ÅSS)
Amir Amirriazi (DHR)
Övriga:
Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i exploateringsnämnden
Peter Backlund (L), ledamot i exploateringsnämnden
Tjänstemän:
Johan Castwall, förvaltningschef på exploateringskontoret
Fabian Lind, rådets sekreterare

Rådet välkomnar politiker från exploateringsnämnden och
övriga närvarande till dagens möte. Då ordförande i
exploateringsnämnden Johan Nilsson (M) fått förhinder
att närvara, företräds majoriteten av ledamot Peter
Backlund (L).
Rådets ledamöter presenterar sig.
Rådet inleder med en fråga om hur kontorets och
nämndens samarbete med stadsdelarna och
socialförvaltningen fungerar gällande planeringen av
bostäder enligt LSS och SoL.
Johan Castwall, förvaltningschef på
exploateringskontoret, svarar att i alla projekt som redan
har kommit igång så fungerar samarbetet väl med
stadsdelarna. Nu finns en ordning där socialförvaltningen
har huvudansvar, vilket kontoret ser kommer vara positivt
för att säkerställa att tillräckligt många bostäder enligt
LSS och SoL byggs.
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Peter Backlund (L) säger att Liberalerna varit pådrivande
för att driva igenom att ge socialförvaltningen
huvudansvar och att detta kan leda till att bostäderna blir
jämnt fördelade över staden. Det har även satts upp mål i
budget för dessa bostäder.
Emilia Bjuggren (S) svarar att det är viktigt att ansvaret
nu är centralt placerat i organisationen, som kan se till att
tillräckligt många bostäder byggs.
Johan Castwall tillägger att efter en markanvisning dröjer
det flera år innan planarbetet inleds, vilket gör att det kan
dröja innan resultatet är synligt.
Rådet framför att under de två år som gått sedan
boendeplanen kom har bostäder för funktionshindrade
inte längre diskuterats på samma sätt i planarbetet.
Johan Castwall säger att det finns ett pågående arbete med
att ytterligare förbättra och utveckla kontakterna mellan
exploateringskontoret och socialförvaltningen för att
säkerställa att rätt kompetenser möts.
Emilia Bjuggren (S) tillägger att boendeplanen behövs i
kombination med ett konkret mål för byggande. Det är till
slut ett politiskt beslut och det är positivt att även
majoriteten tagit till sig av rådets medskick.
Peter Backlund (L) säger att de från politikens sida
kommer att efterfråga utvärderingar av hur det går, och att
det är viktigt att rådet ligger på i frågan.
Rådet betonar att funktionshindrade är en marginaliserad
grupp och kan ha svårt att ställa krav, det är exempelvis
svårt för funktionshindrade att byta bostad mellan
stadsdelar. Rådet tycker att ambitionen behöver höjas från
politiskt håll för att förändra detta.
Rådet frågar också om ränteläget påverkar antalet
bostäder som byggs.
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Johan Castwall svarar att det troligen inte påverkar
antalet, men att det i värsta fall kan komma att medföra en
fördröjning i byggtakten.
Rådet ställer också frågan om på vilket sätt boendeplanen
påverkar exploateringsnämndens arbete.
Johan Castwall svarar att den påverkar arbetet i hög grad,
även om det inte är exploateringsnämnden som tar de
slutgiltiga besluten.
Rådet önskar mer kontakt med exploateringskontoret- och
nämnden. Det är mest stadsbyggnadsnämndens ärenden
som behandlas av rådet.
Johan Castwall, Emilia Bjuggren (S) och Peter Backlund
(L) håller med om att det är en bra idé att stärka
exploateringsnämndens kontakt med rådet och betonar
vikten av att rådet får komma med i tid i planeringen.
Rådet presenterar och delar ut en sammanfattning av en
ny handbok om elektromagnetiska fält.
Handboken kom till efter att frågan kom upp i rådet.
Målet är att sprida kunskap.
Handboken ger information om elektromagnetiska fält
med en historik tillbaka till 1930-talet. Det handlar om att
balansera nyttan av tekniken med den hälsopåverkan som
kan finnas. Det ges också förslag på vad samhället kan
göra i frågan.
Deltagarna tackar rådet för informationen och den
utdelade sammanfattningen.
Rådet tackar för dagens möte. Deltagarna tackar rådet för
att de fick närvara.
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Vid anteckningarna
Fabian Lind
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