Pargas stads näringslivskommittés möte
Paraisten kaupungin elinkeinotoimikunnan kokous

PROTOKOLL 4/2013
PÖYTÄKIRJA 4/2013

Tid/Aika:
Plats/Paikka:

Tisdagen den 22 oktober 2013 klockan 14.05-16.00
Pargas stadshus, mötesrum Styrhytten

Kallade:
Kutsutut:

(x) Karlsson Sverker, ordförande/puheenjohtaja
(x) Lindstedt Kim, vice ordförande/varapuheenjohtaja
( ) Johansson Magnus
(x) Järvinen Hanna
(x) Nyberg Widar
( ) Oivo Helen
(x) Ramstedt Mariella (närvarande kl 14.15-16.00)
( ) Ruohonen Minna
(x) Sundström Staffan
(x) Eklund Tomas
(x) Palmroos Petra, upphandlingsgruppen (närvarande kl 14.05-14.45)
(x) Stuns Karl-Henrik
(x) Blomberg Teresia, sekreterare/sihteeri

PROTOKOLL
1. Mötets öppnande
Beslut:
Ordförande öppnade mötet klockan 14.05.

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Hanna Järvinen och Widar Nyberg.

3. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

4. Presentation av stadens upphandlingsgrupp

Projektkoordinator Petra Palmroos presenterade upphandlingsgruppens arbete.
Upphandlingsgruppen består av representanter för olika sektorer. Man har inlett arbetet
med att gå genom den information som finns gällande stadens gamla upphandlingar. Staden
gör stora upphandlingar för cirka 7 miljoner euro årligen.
I de fall där det är möjligt kommer staden förhoppningsvis att kunna dela upp stora
upphandlingar i mindre delar, så att lokala mindre företag också kan lämna in offerter.
En ny upphandlingslag är på kommande och den kommer möjligtvis att gynna småföretag.
Samtidigt kommer de nationella gränsvärdena för upphandling också att ses över.
Både stadens personal och de lokala företagarna behöver utbildning i upphandlingsfrågor.
Beslut:
Näringslivskommittén antecknade informationen till kännedom.

5. Uppdatering av det näringspolitiska programmet
Näringslivskommittén diskuterade uppdateringen av stadens näringspolitiska program.
Bland annat borde mätetalen vara färre eftersom de nu är relativt oöverskådliga.
Beslut:
Näringslivskommittén utsåg en arbetsgrupp bestående av Sverker Karlsson, Staffan
Sundström och Tomas Eklund. Arbetsgruppen fick i uppdrag att gå genom det
näringspolitiska programmet och föreslå ändringar.
Till nästa möte bjuds Kaarinan Kehitys Oy:s verkställande direktör Juha-Pekka Harju in.

6. Övriga ärenden
1. År 2014 kommer att vara ett mellanår ifråga om projektfinansieringen eftersom den nya
strukturperioden i praktiken inte kommer att komma igång före tidigast under hösten
2014. En del gamla pengar finns ännu att sökas, bland annat från Leader. Stadens
pågående EU-projekt avslutas huvudsakligen inom kort.
2. Centralparkens Brorunda med gymredskap invigs lördagen den 26 oktober 2013.
3. Ordförande informerade om nuläget med Råttis och det omkringliggande området.
Beslut:
Näringslivskommittén antecknade informationen till kännedom.

7. Nästa möte
Beslut:
Tidpunkt för nästa möte meddelas senare.

8. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 16.00.

Pargas, den 23 oktober 2013

Sverker Karlsson
Ordförande

Teresia Blomberg
Sekreterare

Hanna Järvinen
Protokolljusterare

Widar Nyberg
Protokolljusterare

