Pargas stads näringslivskommittés möte

PROTOKOLL 2/2015

Tid:
Plats:

Måndagen den 18 maj 2015 klockan 14.30-17.05
Pargas stadshus, mötesrum Skansen

Närvarande:

(x) Karlsson Sverker, ordförande
(x) Lindstedt Kim, vice ordförande
(x) Isaksson Jonas
( ) Järvinen Hanna
( ) Kajander Helen
(x) Nyberg Widar
( ) Ramstedt Mariella
(x) Ruohonen Minna
(x) Sundström Staffan
(x) Avellan Monica, stadsjurist (närvarande § 1-4, kl 14.00-16.20)
(x) Eklund Tomas
(x) Nygrén Patrik, stadsdirektör
( ) Stuns Karl-Henrik
(x) Blomberg Teresia, sekreterare

PROTOKOLL

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

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Minna Ruohonen och Widar Nyberg.

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

4. Diskussion kring byggnadsinspektionen

Näringslivskommittén diskuterade olika aspekter av byggnadstillsynen, inklusive kopplingen
mellan byggnadstillsynen och ett positivt företagsklimat.
Kommittén önskar en snabbare process ifråga om beviljande av bygglov. I St Karins finns till
exempel en arbetsgrupp som kan behandla brådskande fall – en motsvarande skulle kunna
arbeta också i Pargas.
I fråga om uthyrning av stugor skulle det vara bra om det kunde göras en ”handbok” enligt
Borgås modell ” Mökkivuokraus – mökinomistajan ohjekirja”, där spelregler och
bestämmelser framgår.
Beslut:
Näringslivskommittén önskar att det görs en utredning av kostnaderna för bygglov i Pargas
och i de närmaste grannkommunerna, samt en jämförelse av innehållet i
byggnadsordningarna.

5. Samarbetet mellan staden och företagarna
Näringslivskommittén diskuterade följande samarbetsmöjligheter:
-

Stadsdirektören och näringslivschefen skulle kunna göra företagsbesök (2-3 besök per
år). För att få synlighet ska pressen också bjudas in till besöken. Nordkalk föreslås bli det
första företaget som besöks. Efter det väljer näringslivschefen och näringslivskommittén
något mindre företag.

-

Näringslivstjänster och företagarföreningarna skulle kunna ha en gemensam infospalt i
Pargas Kungörelser.

-

”Årets företagare”, ”Årets unga företagare”, ”Årets utvecklingsbragd” eller liknande
skulle kunna utses i Pargas

-

Det är tre år sedan det senaste samarbetsmötet ordnades för stadsstyrelsen och
företagarföreningarna – detta skulle kunna ordnas på nytt.

-

Företagarföreningarna bjuder in fullmäktigeledamöterna till att besöka företag i
samband med företagarveckan i augusti-september.

-

Staden ska ordna morgonkaffetillfällen för företagarna med start i höst (förslagsvis två
tillfällen på hösten och två på våren). Det första tillfället hålls i Pargas, efter det också i
skärgården.

Beslut:
Näringslivstjänster och företagarföreningarna fortsätter planerandet och genomförandet av
de föreslagna åtgärderna.

6. Övriga ärenden
Beslut:

Inga övriga ärenden.

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

8. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 17.05

Pargas, den 19 maj 2015

Sverker Karlsson
Ordförande

Teresia Blomberg
Sekreterare

Widar Nyberg
Protokolljusterare

Minna Ruohonen
Protokolljusterare

