Pargas stads näringslivskommittés möte

PROTOKOLL 3/2014

Tid:
Plats:

Tisdagen den 16 december 2014 klockan 14.05-15.00
Restaurang KAMU, Pargas

Kallade:

(x) Karlsson Sverker, ordförande
(x) Lindstedt Kim, vice ordförande
( ) Johansson Magnus
(x) Järvinen Hanna
(x) Nyberg Widar
( ) Oivo Helen
( ) Ramstedt Mariella
( ) Ruohonen Minna
(x) Sundström Staffan
(x) Eklund Tomas
( ) Stuns Karl-Henrik
(x) Blomberg Teresia, sekreterare

PROTOKOLL
Före mötet bekantade sig näringslivskommittén med ArtBank.

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

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Hanna Järvinen och Kim Lindstedt.

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

4. Åtgärder för att förbättra företagarklimatet i Pargas
Näringslivskommittén diskuterade bland annat följande:









Mera synlighet behövs, staden borde visa att man gör något för att locka nya
företagare
Gymnasiets profilering med företagsamhetsfostran är bra och bör fortsätta
Den nya stadsdirektören bör synas i företagarsammanhang
Stadens byråkrati gällande bl.a. lovprocesser bör minskas och stadens avgiftspolitik
borde ses över
Stadens tjänsteinnehavare behöver PR-skolning så att de kan hantera pressen
bättre; pressen borde fås att skriva i mera positiva toner
Det kommer att göras en utredning av principerna för uthyrning av stadens
utrymmen till företagare
Stadens upphandlingsprocesser måste fås att fungera

Beslut:
Näringslivskommittén önskar bli hörd när staden utreder principerna för uthyrning av
stadens utrymmen.
Näringslivskommittén vill ha en utredning av hur upphandlingen av städtjänster gjordes och
vill överlag ha en bättre kvalitet på upphandlingsprocesserna.

5. Näringslivskommitténs roll
Näringslivskommittén diskuterade följande:




Kommittén önskar vara med i beredningen av ärenden
Kommittén ska ansvara för uppdaterandet av det näringslivspolitiska programmet,
men ärendet borde diskuteras med den nya stadsdirektören
Den nuvarande kommitténs mandatperiod avslutas vid årsskiftet och den nya
stadsstyrelsen väljer en ny kommitté

Beslut:
Näringslivskommittén antecknade informationen till kännedom.

6. Övriga ärenden
1) Näringslivschefen redogjorde för nuläget med planeringen av parkering i Grottan.
Företagarna i centrum har intervjuats och av dem är ca 10 intresserade av att hyra
parkeringsplats. Det borde också undersökas om det finns privatpersoner som är
intresserade av parkeringsplatserna.
Beslut:
Näringslivskommittén antecknade informationen till kännedom.

7. Nästa möte
Beslut:
Nästa möte hålls i februari 2015. Den nya stadsdirektören bjuds in till mötet.

8. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 15.00.

Pargas, den 17 december 2014

Sverker Karlsson
Ordförande

Teresia Blomberg
Sekreterare

Hanna Järvinen
Protokolljusterare

Kim Lindstedt
Protokolljusterare

