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Utvecklings- och näringslivsrådet

Utvecklings- och näringslivsrådets
sammanträde den 27 maj 2020
Mötet genomfördes på distans via Skype-länk.
Ledamöter
Kristina Lutz (M), ordförande
Karin Lekberg (S), vice ordförande
Rikard Werge (L)
Lars Bäck (V)
Arne Fredholm (M)
Tjänstepersoner
Sara Wrethed, avdelningschef
Thomas Kultti, utvecklingsstrateg och sekreterare i rådet

Thomas Kultti
Sekreterare

Justeras

Kristina Lutz

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta

Karin Lekberg
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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare,
anmälan av protokollet från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes. Protokollet justeras genom e-post. Det
anmäls sedan vid stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
§ 2 Ny ordförande och presentation av rådets ledamöter
Rådets nya ordförande Kristina Lutz och rådets medlemmar
presenterar sig och informerar Kristina Lutz om rådets bakgrund,
arbetskultur och genomförda aktiviteter.
§ 4 Hur påverkas lokala företag av Corona
Thomas Kultti har haft kontakt med ett tiotal företag och
styrelserna i de tre lokala företagarföreningarna gällande Corona,
och påverkan på näringslivet i Farsta stadsdelsområde.
I Larsboda verksamhetsområde har flera företag gått ned till 50 %
drift och flera fastighetsägare har förfrågningar gällande
hyresavtal. De mindre centrumen har märkt av en ökad
kundtillströmning.
Rådet tipsade om olika möjligheter gällande hyresreduktioner för
företag och ett medskick till förvaltningen att gärna fördjupa
kontakterna med de lokala företagarföreningarna.
Rådet diskuterade hur den nya fastighetsägaren Stadsrum
fastigheter AB resonerar gällande utvecklingen i Farsta centrum.
Rådet bad förvaltningen bjuda in den nya centrumägaren till ett
rådsmöte i slutet av året.
§ 5 Rådets önskemål och aktiviteter och möten för 2020
Rådet önskar återuppta det visionsarbete för Farsta
stadsdelsområde som påbörjades för ett antal år sedan gemensamt
med de lokala företagarföreningarna och Atrium-Ljungberg, med
flera.
Förslag på företag att bjuda in till ett nytt visionsmöte, förutom
Stadsrum AB, är Telestaden, Stiftelsen stora Sköndal och
Mathem.
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§ 7 Info från förvaltningen
Stadens nya näringslivspolicy är antagen i kommunfullmäktige
och policyn stämmer väl med stadsdelsnämndens beslutade
prioriteringar för det lokala näringslivsarbetet under 2019-2022.
§ 8 Övriga frågor
Sommarjobb för ungdomar.
Thomas informerade om det pågående arbetet inom avdelning
stadsutveckling för att täcka bortfallet av feriearbetsplatser inom
äldreomsorg och förskola pga. Corona. En del av
arbetsuppgifterna blir att hålla rent och snyggt i stadsdelens
verksamhetsområden.
§ 9 Nästa möte
Rådet återkommer till förvaltningen med förslag på tid för nästa
möte i september.
Förvaltningen återkommer med förslag till ett kombinerat
rådsmöte och möte med Stadsrum AB i slutet av 2020.

Justerarnas signaturer

