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Utvecklings- och näringslivsrådet

Utvecklings- och näringslivsrådets
sammanträde den 4 maj 2021

Mötet genomfördes via Skype.

Ledamöter
Kristina Lutz (M), ordförande
Karin Lekberg (S), vice ordförande
Ame Fredholm (M)
Malin Broman (V)
Rikard Werge (L)
Tjänstepersoner
Gunilla Ekstrand, förvaltningschef
Sara Wrethed, avdelningschef
Thomas Kultti, utvecklingsstrateg och sekreterare i rådet
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Thomas Kultti
Sekreterare
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Kristina Lutz
Ordförande

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
vice ordförande
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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare,
anmälan av protokollet från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes. Protokollet justeras av ordföranden
och Karin Lekberg genom e-post. Det anmäls sedan vid
stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
Protokollet från rådets sammanträde den 15 mars 2021 anmäldes
och lades till handlingarna.
§ 2 Återkoppling Mathems etablering
Mathems etablering och uppförande av fastigheter i Larsboda
pågår för fullt. Fastigheterna har guldcertifiering vilket innebär
en miljöcertifiering där guld är högsta nivå.
Mathern har även höga ambitioner att snabbt ställa om sin
fordonspark från fossilbränsle till el-drift.
Mathern har överlämnat en lista med åtgärder där man önskar
hjälp av staden vid pågående etablering i Larsboda
verksamhetsområde(VO). Det som bland annat efterfrågas är fler
övergångsställen, möjligheten till parkering på gatumark,
uppställningsplatser för tynga fordon, förvaring för el-cyklar,
säkra och trygga gång-och cykelvägar till allmänna
kommunikationer och hjälp med rekrytering av ny personal.
Mathern efterfrågar även bättre turtäthet på angörande busslinjer.
Frågan kommer upp på stadsdelsnämnden kommande möte som
del av remissvar till SL.
Förvaltningen informerar om pågående arbete och att stadens
olika verksamheter arbetar med samtliga åtgärder.
§ 3 Rådets dialogträffar med företag
Rådet diskuterar olika forum för att träffa och hålla kontakt med
lokala företagarföreningar och företagande kommande höst.
Rådet enas om att målsättningen är en träff med
företagarföreningar i kombination rried ett företagsbesök i
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september månad. Lämpligt tema kan vara diskussion om stadens
näringslivspolicy ur ett lokalt perspektiv.
§ 5 Situationen för handel i Farsta centrum - ett år
med pandemin
Förvaltningen informerar att Stadsrum AB redovisar ett positivt
resultat för kvartal 1 och att kontorsverksamheten går mycket bra.
Retail och konfektion för kvinnor har det svårt och många butiker
har subventionerade hyror. Samtliga platser vid så kallade mat
torget är bokade, men situationen är ansträngd då restaurangerna
inte kan ta emot tillräckligt med gäster utifrån covid-restriktioner.
Affärer har lämna centrum och ett mindre antal affärslokaler stor
för tillfället tomma.
Cafe Maja på torget har berättat att de sedan öppnandet
innevarande år har cirka halva omsättningen jämfört med året
innan.
Hökarängens centrum handel har klarat sig relativt väl vilket
antas bero på att många arbetar hemifrån och då handlar lokalt.
§ 6. Övriga frågor
Rådet efterfrågar hur många företag i centrum som ingår i en
företagarförening? Förvaltningen ska undersöka frågan.
Förvaltningen kan informera om att i Sköndals centrum och i
Hökarängens centrum är uppslutningen i företagarföreningar god.
§ 7 Nästa sammanträde
Nästa möte planeras in till september med ett företagsbesök ifall
rådande restriktioner medger fysiska möten. Förvaltningen
undersöker frågan och återkommer.
§ 8 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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