Pargas stads näringslivskommittés möte

PROTOKOLL 1/2015

Tid:
Plats:

Torsdagen den 19 mars 2015 klockan 14.05-16.20
Pargas stadshus, mötesrum Skansen

Närvarande:

(x) Karlsson Sverker, ordförande § 4-8 (närvarande kl. 14.15-16.20)
(x) Lindstedt Kim, ordförande § 1-4
(x) Isaksson Jonas
( ) Järvinen Hanna
( ) Kajander Helen
(x) Nyberg Widar (närvarande kl. 14.05-16.00)
(x) Ramstedt Mariella (närvarande kl. 14.05-15.10)
( ) Ruohonen Minna
(x) Sundström Staffan
(x) Eklund Tomas
(x) Salama Ninni, sysselsättningshandledare (närvarande kl. 14.05-16.00)
( ) Stuns Karl-Henrik
(x) Blomberg Teresia, sekreterare

PROTOKOLL

1. Mötets öppnande
Beslut:
Ordförande öppnade mötet klockan 14.05

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Jonas Isaksson, Mariella Ramstedt och Staffan Sundström.

3. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.

4. Presentation av projektet Bron (bilaga 1)
Projektet Bron presenterades av sysselsättningshandledare Ninni Salama. Målet med
projektet är att handleda och hitta sysselsättning åt arbetslösa i staden. Målgruppen är
huvudsakligen långtidsarbetslösa men alla arbetslösa tas emot. Projektet har två
utgångspunkter: De arbetslösas behov och företagens rekryteringsbehov.
Näringslivskommittén fick också information om Urapolku-projektet, som tidigare har
ordnats i Åbo. Idén är att företag, arbetsgivare och utbildningsinstanser presenterar sig för
skolelever i högstadieåldern. Ett motsvarande evenemang skulle möjligtvis kunna
genomföras i Pargas hösten 2015, eventuellt i samarbete med Kimitoön och med lokala
företag och företagarföreningar.
Beslut:
Informationen om projektet Bron antecknades till kännedom.
Näringslivskommittén ställde sig i princip positiv till att det ordnas ett Urapolku-evenemang
under hösten 2015, och att näringslivstjänster planerar vidare.

5. Uppdatering av det näringspolitiska programmet (bilaga 2)
Näringslivskommittén diskuterade de målsättningar och mätare som finns i det
ikraftvarande programmet.
Förslag på nya målsättningar och mätare:
 Företagarklimatet: Varsinais-Suomen maakuntaennuste skulle kunna användas.
 Procentuell andel köptjänster jämfört med vad kommunen producerar själv.
 I tabellen Mångsidigt serviceutbud genom upphandling är de första två
målsättningarna och mätetalen okej.
Kommittén föreslog att ett nytt tyngdpunktsområde ska tas med i det uppdaterade
programmet: Utvecklande av servicesedlar inom någon sektor.
Beslut:
Förslag på målsättningar och mätare presenteras på nästa möte.

6. Övriga ärenden


Näringslivschefen presenterade planerna för förnyande av Pargas gästhamn.



Faneden svärs troligtvis i Pargas den 15 augusti 2015; det betyder ett stort
besökarantal.



Företagsstöd från landsbygdsprogrammet kan antagligen sökas i början av maj.
Investeringsstödet blir 35 % för företag som är utanför fast vägförbindelse.



Konsekvensbedömning finns nu med vid beredning av ärenden i staden.



Det finns en del pengar för planering av verksamhet i Centralparken.

Beslut:
Informationen antecknades till kännedom.

7. Nästa möte
Beslut:
Tidpunkt för nästa möte slås fast senare. Till nästa möte ska stadsdirektör Patrik Nygrén och
upphandlingsombud Jorma Saariketo bjudas in.

8. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 16.20.

Pargas, den 20 mars 2015

Kim Lindstedt
Ordförande (§ 1-4)

Sverker Karlsson
Ordförande (§ 5-8)

Teresia Blomberg
Sekreterare

Jonas Isaksson
Protokolljusterare

Mariella Ramstedt
Protokolljusterare (§ 1-4)

Staffan Sundström
Protokolljusterare (§ 5-8)

