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Mötesprotokoll Genarps Byalag Politikerutfrågning, 2018-08-14 
 
Närvarande politiker: Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S), Hans-Olof 
Andersson (SD), Christer Wallin (M), Agneta Lindskog (KD), Camilla Neptune (L), 
Hanna Gunnarsson (V), Karin Nilsson (C) 
 
 
 
 
Moderator: Kajus Pajajius 
Mötesordförande: Kent Petersson 
Mötessekreterare: Lars Wide 
 
 
Bakgrund 
Genarps Byalag har fått in frågor från Genarpsborna under våren 2018 och 
sammanställt de 26 viktigaste frågorna och har sedan skickat ut dessa till de åtta 
största partierna i början av sommaren. Samtliga partier utom (KD) har svarat 
skriftligt på alla frågor som senare kommer att sammanställas och läggas på 
byalagets hemsida.  www.genarp.nu 
 
Syfte 
Att samtliga partier ska kunna möta Genarpsborna för att svara på frågor och ge 
information om partiernas valprogram och att Genarpsborna ska kunna göra sin röst 
hörd till politikerna. 
 
Mål 
Att Genarpsborna ska få ett bättre underlag för att fatta beslut till valet 9/9 2018. 
 
 
Protokollet kommer bara innehålla svar på frågor i grova drag eftersom många svar 
var diffusa, oklara eller gled från ämnet. Det är svårt att återge tre timmars diskussion 
i textform och kan därför upplevas "styltig".  Sydsvenskan och Skånska Dagbladet 
var inbjudna men kom inte. 
 
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna och extra roligt när så många kan komma. 
Alla politiska partier gör en kort presentation utom (MP) som ej hade kommit. 
 
 
Frågor påbörjas 
De tre första frågorna har stor koppling till Region Skåne, men byalaget anser dessa 
frågor är så pass viktiga och stora då det är än viktigare att politikerna måste ta 
ställning och driva dessa frågor mot Region Skåne. Byalaget har också haft möten 
med Region Skåne i frågorna men de formella besluten måste komma från Lunds 
kommuns politiker. 
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1.   Vilka beslut kommer ert parti att ta för att bussförbindelserna Genarp-Lund och 
Malmö ska förbättras. 
 
I princip alla tycker att det är en regional fråga och berör inte kommunen så mycket. 
(M) vill tillägga att de kommer fatta beslut om de vinner valet. (L) vill även påpeka att 
det är viktigt att få fram pendlarparkeringar. (V) påpekar att det är viktigt att trafiken 
fungerar och går att lita på. Även ett lägre biljettpris är viktigt. 
 
(MP) representant kommer sent och ansluter i slutet på fråga 1. 
 
En dam från publiken som arbetat i en Fokus Genarpgrupp ang. bussar påpekar att 
det måste skjutas till pengar för att Reg Skåne ska kunna agera. Frågan blir då vad 
politikerna ska göra åt detta? 
 
(MP) tycker det är viktigt m kommunal service men kan ej säga exakt när och hur 
detta kommer ske. Inget annat konkret svar kom. 
 
 
 
 
2.   Är ert parti beredda att aktivt arbeta för att Folktandvården skall vara kvar i 
Genarp. 
 
Alla tyckte att den skulle vara kvar men att det är en regional fråga. (KD) är positiv att 
den ska vara kvar och tycker det är bra att det kommer en tandläkarbuss.  
(Anm.: Tandläkarmottagningen har en egen lokal. Ej buss.)  
 
En person ur publiken påpekar att det är viktigt att kommunen driver detta mot 
Region Skåne. Detta håller (L) med om säger att detta är mycket viktigt och korrekt. 
 
 
 
 
3.   Är ert parti beredda att aktivt arbeta att det finns läkare minst två dagar i veckan i 
Genarp. 
 
Även här tycker många att det är viktigt att läkare finns i Genarp. (C) vill arbeta aktivt 
med det. (V) vill utöka med mer öppettider.  (L) vill stärka primärvården och tycker 
närheten till medborgarna är viktig. (KD) tycker man kan kombinera detta med 
distriktsköterska och mödravård. (M) tycker det är en mer regional fråga. (SD) vill 
tillse att det finns resurser. 
(S) vill göra detta till ett pilotprojekt där byalaget (Arne och Per) kommit med förslag 
att det olika aktörerna där kommun och Region Skåne slår ihop resurser för att 
bemanna tillsammans. Det är ett samarbete som inte existerar i Sverige men borde 
kunna fungera eftersom den gemensamma nämnaren är vård till de boende då 
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aktörerna borde kunna slår ihop sina resurser. Det skulle då gälla vården på 
äldreboende, distriktsköterska, skolsjuksköterska. 
(Anm. Vid tidigare möte mellan Genarps Byalag och Region Skåne är det sagt att 
viss resurs från Dalby ska lokaliseras i Genarp under hösten 2018. När detta är gjort 
är Reg Skåne beredd för en diskussion med Lunds Kommun angående ett 
pilotprojekt att samla vårdresurser.) 
  
 
 
11. Hur ser ert parti på att LKF får köpa mark till halva priset mot andra 
fastighetsbolag eller 1 /3 av vad medborgarna får köpa för? 
 
(C) Samma pris för alla. 
(V) Bra att LKF får köpa billigare eftersom då kommer hyrorna bli lägre pga lägre 
total byggkostnad. 
(L) Lika för alla. 
(KD) Helt ok att LKF får köpa billigare. (KD) representant är dock inte helt insatt i alla 
frågor eftersom hon fick frågorna från partiet fyra dagar tidigare. 
(M) Det ska ej finnas någon särställning för olika aktörer. Det byggs för mycket 
hyresrätter. 
(SD) Det är fel med olika priser. Huvudprincipen ska vara att den som betalar högst 
ska få köpa marken. 
(S) LKF är ett allmännyttigt bolag och säger att "Vi va väll överens om 
prissättningen?"   (Anm: syftar nog på oppositionen)  och menar att vissa rabatter ska 
ges till byggandet av hyresrätter.  
(MP) Bra med hyresrätter och ok att sänka priset till LKF. 
(M) Tycker det är bra med variationer med boende men att det bör finnas fler 
fribyggartomter. 
(C) Vill bygga hyresrätter. 
 
En herre ur publiken motsätter sig detta och säger att det inte blir lägre hyror bara för 
att markpriset är lågt. Hyrorna är marknadsmässiga och i princip lika överallt. Hyran 
styrs inte utifrån byggkostnaden. 
 
 
13. Hur kommer ert parti att följa upp inflyttningen av dem som fått uppehållstillstånd 
och bostad i Genarp för att integrationen ska fungera så väl som möjligt. 
 
(MP) det ska finnas mötesplatser för familjerna och mentorer ska utbildas för 
integrationsarbetet. 
(S) Frivilliga insatser och resurser från kommunen ska lösa integrationen. 
Föreningslivet ska hjälpa till och kommunen ska hålla sin hand över det hela. 
(SD) Vuxna ska gå SFI-utbildning och barnen ska utbildas i svenska. Skolresurser 
måste ses över och lokaler ska fungera. 
(M) De ska lära sig språket och så fort som möjligt stå för egen försörjning. Fler i 
arbete leder till mer skatteintäkter. Det ska även finnas instegsjobb. 
(KD) Integrationsarbetet fungerar bra idag i Lund. Alla ställer upp. Kyrkan och ideella 
organisationer ska hjälpa till och samverka. Man ska fortsätta som innan inom 
kommunen. 
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(L) Stor grupp från Fokus Genarp har funnits som kommer hjälpa till med 
integrationen. Det är god anda i byn och tror på stor frivillighet. Det finns enorma 
krafter för att lösa utmaningarna som kommer uppstå. Det ska finnas stöttning från 
kommunen. 
(V) Det måste finnas mer resurser på skolorna för integrationen eftersom det redan 
är stora neddragningar gjorda. God vilja finns i de små orterna. Företagarna kan 
hjälpa till med praktikplatser.  
(C) Integrationen ligger varmt om hjärtat där alla ska hjälpas åt. Skolan ska göra 
välkomsten bra. Föreningar och föreningslivet ska hjälpa till. Allt ska bygga på 
frivillighet. 
 
En herre ur publiken frågar hur dessa ambitioner finns när man ska spara 6Mkr? 
 
(S) vill lösa det med att höja skatten och låta det gå direkt till skolan.  
(V) har sett nedskärningar och tycker det är fel. (MP) säger att i budgeten finns mer 
pengar om skatten höjs. (M) Lund har redan höjt skatten och skolorna är redan dyra. 
Mycket höga kostnader för skolan och över genomsnittet i Sverige enligt SKL. (KD) 
Barn är viktiga. (L) vill se lärarassistenter på riksnivå. (SD) är för en skattehöjning för 
att lösa problemet.  (M) tycket också det hade varit bra med sommarskolor. 
 
En herre ur publiken undrar varför man inte satsar mer på killarna eftersom det är de 
som har sämst betyg och lättast hamna på glid i framtiden.  (V) tycker sommarskolor 
är en bra lösning och mindre grupper. Men i framtiden kommer killarna ha högre 
löner och bättre arbeten så då kanske det kan jämna ut sig på helheten. (S) vill ha en 
skola som sätter in resurser i tidigt skede eftersom det är svårare att rätta till 
utmaningarna vid högre ålder. 
 
Här gled diskussionen mycket från ämnet, blev generell och blev svår att följa. 
 
 
Paus 15min. 
 
 
 
8.   Vad är ert parti beredda att göra för att utveckla ett centrum i Genarp? 
 
(MP) Folk vill vara utomhus och då är det viktigt att utomhusmiljöerna är fina med 
rabatter, blommor, träd och parker. 
(S) Planprogram kommer utarbetas och Fokus Genarp har kommit med många bra 
förslag. Kommunen måste äga fastigheten för att det ska kunna finnas en 
långsiktighet.  
(SD) Förslag finns i Översiktsplanen och viktigt att försköna centrum. Kommunen ska 
ej köpa fastigheter. Det ska finans bättre trottoarer och finare miljöer. 
 
(M) Måste finnas en fördjupat arbete lokalt innan Byggnadsnämnden startar sitt 
arbete. Bra att behålla karaktären med låga hus. Genarpsborna måste vara med i 
denna utvecklingsprocess. (KD) tycker att arbetet måste komma från Genarpsborna. 
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(L) är positiva till planarbetet. På kort sikt måste man jobba med utsmyckning och 
arrangemang. Men på lång sikt måste man jobba med ett ordentligt planarbete och 
gruppen från Fokus Genarp. Även Genarp med omnejd ska ha ett fördjupat arbete.  
(V) Kommunen ska vara en aktiv fastighetsägare. Ej lämna över till privata 
fastighetsägare. Fokus Genarp fungerade bra. (C) Kommunen ska äga fastigheterna 
för att kunna hålla låga hyror. 
 
Björn Abelson (S) kommer med ett inlägg att Planprogrammet är på g och Fokus 
Genarp va mycket lyckat och ska sätta standarden på kommande Fokus-projekt. 
 
(S) vill även berätta att de bjudit in byggföretag och arkitekter för att diskutera 
byggnation i de östra kommundelarna. Detta ska göras eftersom de stora 
byggfirmorna/fastighetsbolagen bara vill bygga i centrum av Lund. Kommunen har 
försökt villkora för att få bygga i centrum med att de måste bygga i de östra 
kommundelarna. Detta är inget som byggfirmorna/fastighetsbolagen vill göra, då 
kommunen sedan har fått ge vika. 
 
(M) vill också att det ska byggas i Genarp centrum. 
 
 
Frågor från publiken 
Nu övergick politikerutfrågningen till fria frågor från Genarpsborna. 
Vad vill ni göra för att stimulera företag och butiker i Genarp? 
 
(M) tycker att kommunen inte ska driva affärsverksamhet. (V) vill att det ska finnas 
byggbar mark, bostäder och bra skolor. (L) tycker att grunden läggs bland 
småföretag. Viktigt med lokal business. (KD) tycker att arbetsmiljön är bra och vill 
satsa på ungdomar och företagslotsar. De vill även satsa på småföretagen. 
(M) säger att det är viktigt att de boende arbetar och drar in skatt. De vill satsa på de 
östra kommundelarna och starta ett näringslivsbolag som ska hjälpa företag så som 
de har gjort i Staffanstorp. Ett mycket lyckat koncept. (SD) säger att det är viktigt med 
att det finns mark för företag som vill etablera sig. (S) vill göra nysatsningar på nya 
markytor där näringslivet ska vara med i förslagen. (MP) LTH avknoppar många 
företag och det är viktigt att stötta sådant. 
 
 
Hur ställer sig ert parti till en cykelväg till/från Genarp? 
 
Nu var det ont om tid och krävdes korta svar. 
(MP) Det är fråga på riks-nivå med vägar och cykelvägar.  
(S) Fokus Genarp jobbade med detta och en grupp kommer att fortsätta med sitt 
arbete. 
(Anm. Denna grupp kommer lyda under Genarps Byalag och heter Arbetsgrupp 
cykel/buss. (AG Cykel/buss) För intressenter kontakta Genarps Byalag) 
(SD) Kommer ej att ske någon cykelbana eftersom det sker på riksplan. 
(M) vill ha cykelväg. 
(KD) vill ha cykelväg. 
(L) är positiva och hänvisar till Fokus Genarp. 
(V) är positiva och hänvisar till Fokus Genarp. 
(C) är positiva och hänvisar till Fokus Genarp. 
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Vill ni att samlingslokalen Träffpunkten ska finnas kvar i kommunal regi ? 
 
(C) Ja, behålla Träffpunkten. 
(V) Ja, behålla Träffpunkten. 
(L) Ja, behålla Träffpunkten. 
(KD) Vet ej. Har inte fått underlag från partiet sedan i början av sommaren. 
(M) Ja, behålla Träffpunkten. 
(SD) Ja, behålla Träffpunkten. 
(S) Ja, behålla Träffpunkten. 
(MP) Ja, behålla Träffpunkten. 
 
Moderator avslutar utfrågningen. Kent Petersson tackar politiker och Genarpsbor för 
visat intresse och engagemang. 
 
 
Mötet avslutas 
 
 
Övrigt 
Alla Genarpsbor är alltid välkomna till byalagsmöten. 
Nästa möte är torsdag den 13 september kl 19.00 på Träffpunkten. 
 
 
 
 
 
Vid pennan och t-bordet 
Lars Wide 
Sekr. Genarps Byalag 


