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Utvecklings- och näringslivsrådet

Utvecklings- och näringslivsrådets
sammanträde den 26 oktober 2021
Ledamöter
Kristina Lutz (M), ordförande
Karin Lekberg (S), vice ordförande
Förhinder
Rikard Werge (L)
Arne Fredholm (M)
Malin Broman (V)

Tjänstepersoner
Gunilla Ekholm, stadsdelsdirektör
Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling
Thomas Kultti, utvecklingsstrateg och sekreterare i rådet
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Thomas Kultti
Sekreterare

Kristin~
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
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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 vice ordföranden per e-post. Det anmäls sedan vid
stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
Protokollet från rådets sammanträde den 4 maj 2021 anmäldes
och lades till handlingarna.
§ 2 Besök på Yrkesakademin i Larsboda
Vi träffar enhetschef Marcus Strömberg och instruktör Robin
Hessling som visar runt i lokalerna och berättar att
Yrkesakademin grundades 1997 och är en av Sveriges största
leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar. Man inriktar sig på
utbildningar inom bristyrken, tex. yrkesförare, plattsättare,
betongarbetare, väg-och anläggningsarbete, bilmekaniker etc.
Skolan har utbildning i Sundbyberg, Brottby, Högdalen Uppsala
och nu i senast i Larsboda. Yrkesakademin har bl.a. AF som kund
inom uppdragsutbildning, samt bedriver utbildning inom
Komvux och viss yrkescertifiering.
Skolan i har cirka 300 elever inskrivna och utbildningarna är
cirka elva månader långa. 82 procent av deltagarna har arbete
inom tre månader efter avslutad kurs.
Marcus berättar att man är mycket nöjd med etableringen i
Larsboda pga. närhet till allmänna kommunikationer och
möjligheten till kontakter och samarbete med andra företag i
området.
§ 3 Besök på JMW bygg
Vi träffar ägaren Joachim Wagner som berättar att firman är en
av de större lokala byggfirmorna med 38 anställda. JMW bygg
har ramavtal med staden, främst utbildningsförvaltningen och
Sisab. Firman har lång erfarenhet av att bygga och renovera
skolor och förskolor. Joakim tycker att företagsområdets läge
nära allmänna kommunikationer och väg 73 gör området ligger
mycket väl strategiskt och är lite förvånad över att inte fler
företag söker sig till området.
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Joachim ser gärna att området behåller sin status som fredat
verksamhetsområde och att hans företag, liksom andra företag i
området, får möjligheten att förvärva mark för att bygga ut sina
verksamheter.

§ 4 Information från förvaltningen
Förvaltningen svarar på en tidigare fråga från rådet om det finns
en företagarförening i Farsta centrum. Förvaltningen har
undersökt frågan men inte funnit att det finns någon aktiv
förening i Farsta centrum. I kontakt med fastighetsbolaget
Stadsrum som äger Farsta centrum kontor och handel
framkommer att Stadsrum har en service till sina hyresgäster
innefattande omvärldsbevakning, marknadsföring, sociala
aktiviteter och information som berör verksamheterna.
Stadsrum erbjuder till vissa delar samma funktioner som
traditionella företagarföreningar och att behovet därför troligtvis
tillgodoses.
§ 5 Nästa sammanträde

Kristina Lutz och Karin Lekberg föreslår att rådet bjuder in de tre
lokala företagarföreningarna till ett frukostmöte.
Förslag på datum och tid är antingen,
tisdagen den 30 november kl. 07.30 - 08.30.
Alternativt onsdagen den 1 december samma tid.
Förvaltningen kontaktar övriga i rådet och återkopplar till
ordförande Kristina Lutz.

§ 6 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Justerarnas signaturer

