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§ 14
Fritt wifi i Lysekils centrum och i kommunens gästhamnar
Dnr:

LKS 2017-003

Ett trivsamt och levande centrum är en viktig förutsättning för att Lysekils kommun
ska upplevas som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Företagarna som är
aktiva i arbetet med centrumutveckling har pekat ut fritt wifi som en av de viktigaste
åtgärderna för att öka attraktiviteten i de centrala delarna av staden.
Flera städer runt om i Sverige och övriga världen erbjuder idag fritt wifi på utvalda
platser med argumentet att det är en allt viktigare del i det dagliga livet och i
medborgardialogen. Idag finns fritt wifi på många allmänna platser; i affärscentrum,
restauranger, caféer, hotell, sjukhus, terminaler, bibliotek med flera.
Lysekils kommun arbetar aktivt för att vidareutvecklas som besökskommun. Läget vid
havet gör att våra gästhamnar har en nyckelroll som porten till Lysekil för våra
besökare. För att öka servicen och attraktiviteten till gästhamnarna är det idag viktigt
att kunna erbjuda ett säkert och tillräckligt kraftfullt trådlöst internet.
Inom ramen för Interregprojekt Urban Platsinnovation har avdelningen för hållbar
utveckling tillsammans med IT-enheten studerat lämpliga avgränsningar för fritt wifi
i centrala Lysekil och i gästhamnarna. Prisuppgift har inhämtats från en leverantör
(befintligt ramavtal för IT-tjänster).
Avdelningen för hållbar utveckling ser ett fritt wifi som ett led i att få en attraktivare
kommun för såväl boende som besökare. Denna investering är mycket viktig för
framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09.
Yrkande
Mats Karlsson (M): tilläggsyrkande att uppdra åt förvaltningen att utreda
wifi-områden i Brastad och Fiskebäckskil/Grundsund.
Fredrik Häller (LP): bifall till Mats Karlssons tilläggsyrkande.
Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande att kapitaltjänstkostnaderna fördelas mellan
kommunstyrelsens verksamheter och gästhamnsverksamheten.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. förslag och finner att
kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag om att
kapitaltjänstkostnaderna fördelas mellan kommunstyrelsens verksamheter och
gästhamnsverksamheten och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar
enligt förslaget.
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Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att ur investeringsbudgeten för 2017
avsätta 600 000 kr för utbyggnad av fritt wifi på centrala platser i Lysekil och i
kommunens gästhamnar.
Kommunstyrelsen ledningsutskott beslutar att driftskostnaden, det vill säga
kostnaden för internetaccess, för närvarande cirka 55 000 kr per år, samt en
engångskostnad för anslutning på 2 000 kr ska belasta gästhamnsverksamheten.
Kommunstyrelsen ledningsutskott beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda
wifi-områden i Brastad och Fiskebäckskil/Grundsund.
Kommunstyrelsen ledningsutskott beslutar att kapitaltjänstkostnaderna fördelas
mellan kommunstyrelsens verksamheter och gästhamnsverksamheten och finner att
kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar enligt förslaget.
Beslutet skickas till
Avdelning för hållbar utveckling
Ekonomiavdelningen
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§ 15
Medflyttarservice
Dnr:

LKS 2017-273

Näringslivscentrum i Lysekil har initierat projekt Medflyttarservice som ska vara ett
samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare. En av de främsta uppgifterna
för projektet blir att stödja de medverkande företagen och organisationerna med
jobbmöjligheter för medflyttande i samband med nyckelrekryteringar av medarbetare
utanför vår arbetsmarknadsregion.
Om någon fått arbete hos något av medlemsföretagen ska Medflyttarservice kunna
bistå i att finna arbete för en eventuell ”medflyttare”. Motivet är att detta ska
underlätta rekryteringen till medlemsföretagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande att det görs en utvärdering efter tre år,
2020-12-31.
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag samt Ronald Rombrants
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att Lysekils kommun deltar i projektet
Medflyttarservice. En förutsättning är att Näringslivscentrum har dialog med
kommunens representant i styrgruppen vad gäller rekrytering och val av
projektanställd samt utformning IT-plattform. Kostnaden på 65 000/år ska belasta
personalavdelningens budget.
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det görs en utvärdering efter tre år,
2020-12-31.
Beslutet skickas till
Näringslivscentrum
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 16
Nuvarande utbyggnadsläget av detaljplaner från 2010-2016 - information
Anna Wigell, bygg- och planchef informerar om antagna detaljplaner som har vunnit
laga kraft mellan åren 2010-2016.
Av 22 laga kraftvunna detaljplaner mellan 2010-2016 är det cirka 20 procent som är
fullt nyttjade och utbyggda planområden.
Av de resterade detaljplanerna cirka 80 procent är 11 detaljplaner privata exploatörer,
4 Lysekils kommun och 1 detaljplan är Lysekilsbostäder AB.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott tar del av informationen.
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§ 17
Brastads centrum – information
Dnr:

LKS 2011-102

Stina Norén Hermansen, planarkitekt och Sara Chronvall, landskapsarkitekt
informerar kring uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016
gällande detaljplanearbete för Brastads centrum.
Ett förslag till planprogram för Brastads centrum har upprättats och godkänts av
kommunstyrelsens ledningsutskott 19 mars 2014. Huvudsyfte och mål har bland
annat varit att stärka områdets identitet och attraktivitet, samt möjligheter att
förbättra befintliga park- och grönytor.
Kommunen är initiativtagare till framtagande av detaljplan för egen mark, samt att
uppmuntra de privata aktörerna till detaljplanearbete.
Landskapsarkitekten redovisar förlag på mindre åtgärder av den fysiska planeringen
som inte kräver ny detaljplan och kan hanteras inom budget. Exempel som
utsmyckning av rondell (samarbete med trafikverket), blommor vid infarter och
sittbänkar längs gångstråk.
Förslag på större åtgärder som t.ex. förbättring av Nyströms park vad gäller
möblering, ljussättning. Utforma sammanhängande promenadstråk i centrum
kopplat till aktivitetsytor. Dessa förslag kan lyftas in inför beslut om
investeringsbudgeten framgent.
Förvaltningen kommer att ta initiativ med berörda markägare för en dialog om
fortsatt detaljplanearbete.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 18
Prioritering av planarbete 1 april - 30 september 2017
Dnr:

LKS 2017-027

Planenheten har tagit fram ett förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott på vilka
planprojekt som verksamheten aktivt ska arbeta med under den kommande perioden.
Prioriteringen kommer framöver att ske var fjärde månad med intervallerna februarimaj, juni-september samt oktober-januari. Närmaste arbetsperiod mellan aprilseptember är ett undantag i övergången.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-03, med bilaga.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
förslag till att prioritering framöver sker var fjärde månad med intervallerna februarimaj, juni-september samt oktober-januari. Närmaste arbetsperiod mellan aprilseptember är ett undantag i övergången.
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
förslag till prioritering av planarbete för 1 april – 30 september 2017.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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