Pargas stads näringslivskommittés möte

PROTOKOLL 2/2014

Tid:
Plats:

Tisdagen den 27 maj 2014 klockan 14.30 – 15.55
Solliden Camping , Solstrand 7, Pargas

Närvarande:

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

PROTOKOLL

Före mötet presenterades Kaupunki Uusiksi-projektet av planläggningschef Heidi Saaristo-Levin.

1. Mötets öppnande
Beslut:
Ordförande öppnade mötet klockan 14.30.

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Widar Nyberg och Staffan Sundström valdes till protokolljusterare.

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

4. Åtgärder för att förbättra företagarklimatet i Pargas (bilaga 1)
Näringslivschefen presenterade J-P Harjus förteckning över åtgärder som vidtas i S:t Karins
för att förbättra företagarklimatet.
Följande åtgärder diskuterades:
 Näringslivstjänster håller kontakt till företagen mån av möjlighet men kunde göras
ännu mera. Skulle vara bra om stadsdirektören kunde vara mera aktiv i de här
sammanhangen.
 Infotillfällen (ett på våren, ett på hösten) dit nya företagare bjuds in, till exempel
med info om stadens olika tjänster.
 Morgonkaffetillfällen där stadsdirektören deltar. Måste ha olika teman, annars är
det svårt att få deltagare.
 Gemensamt infobrev från staden och företagarföreningarna, till exempel fyra gånger
per år.
 Gemensamt möte för stadsstyrelsen, stadens ledningsgrupp och
företagarföreningarna (motsvarande som hölls i Korpo för två år sedan).
 Konsekvensbedömningarna borde diskuteras på nytt.
 Företagarvecka, där förtroendevalda (också nämnderna) gästar företag. Bra idé,
men kräver en hel del planering innan det går att genomföra. Företagarföreningen
tar fram lista på ca tio företag som är villiga ta emot gäster.
 Företagarenkäter skulle kunna göras med modell av enkäten gjorde för några år
sedan. Kan förslagsvis göras hösten 2014.
 En tredje klass för fastighetsskatten, för företagsbyggnader.
Beslut:
Näringslivskommittén föreslår att staden utreder möjligheterna att inför en tredje klass för
fastighetsskatten, för företagsbyggnader.
I övrigt antecknade kommittén informationen till kännedom och konstaterade att
näringslivstjänster fortsätter planeringen och vidtar åtgärder enligt behov.

5. Övriga ärenden
1) Det utreds om det är möjligt med parkering i Grottan.
2) Ljusreklamen vid Skärgårdsvägen: Intresse finns men det verkar bli dyrt. Det utreds ännu
om den föreslagna platsen är lämplig för ljusreklam.
Beslut:
Informationen antecknades till kännedom.

6. Nästa möte
Beslut:
Tidpunkt för nästa möte slås fast senare.

7. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 15.55.

Pargas, den 28 maj 2014

Sverker Karlsson
Ordförande

Teresia Blomberg
Sekreterare

Widar Nyberg
Protokolljusterare

Staffan Sundström
Protokolljusterare

