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GÖR KVINNERSTAOMRÅDET TILL ETT CENTER
FÖR MILJÖ, KLIMAT OCH GRÖNA NÄRINGAR
Ett av målen i kommunens klimatstrategi är att kommunen ska samverka
mer med företag, organisationer och akademin för att minska
klimatbelastningen. Vänsterpartiet tycker det är viktigt att företag i
kommunen är med i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ser att
Kvinnerstaområdet har en roll att spela i den utvecklingen.
På skolan finns sedan länge gymnasieutbildning inom naturbruk, dessutom
kortare utbildningar inom skogsområdet samt daglig verksamhet. Den
kunskap som finns på Kvinnerstaområdet gör att området skulle kunna bli
ett nav för en framtida arbetsmarknad där det gröna, klimatet och miljön
står i centrum. En utveckling av näringsliv och arbetsplatser runt Kvinnersta
skulle också vara positivt för landsbygden och tätorterna i närheten.
Det kan handla om gymnasieutbildningar tillsammans med Kvinnerstaskolan
och vuxenutbildningar med inriktningar på ekologiska livsmedel, nya grödor,
miljö- och klimatteknik etcetera. Vänsterpartiet vill att miljöjobbcentret ska
vara ett samarbete med näringslivet, regionen, universitetet,
arbetsförmedlingen och civila samhället för fler gröna jobb och minskad
arbetslöshet. Det finns även möjlighet att utveckla andra projekt där
näringslivet är inblandat.
Satsningen kan också handla om att ta tillvara på kompetens från andra
länder. Det finns människor som kommit hit med kunskap både inom
lantbruk, klimat och teknik och erfarenhet av innovationer från andra länder
och här kan deras kompetens tas tillvara. Kommunledningen har tidigare
meddelat att en utredning ska göras av område kring Kvinnersta och
skolans framtid. Vi anser att fokus för den utredningen bör vara hur området
kan bli ett centrum för utbildning, innovationer och arbete inom gröna
näringar.
Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
-

att den utredning som ska göras av Kvinnerstaområdet utveckling
ska fokusera på hur området kan bli ett centrum för utbildning och
arbete inom gröna näringar, inklusive integration för att ta tillvara
kompetens.

-

att i det fall det är komplicerat att utreda ovanstående inom ramen
för pågående utredning, så ska istället en separat utredning
tillsättas.
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