Genarp 180914

Svar på samtliga frågor 180814
Inledning
Nu har samtliga svar kommit in och sammanställningen gjord på alla de 26 frågor
som Genarps Byalag ställt till de åtta politiska partierna i Lunds kommun. Nedan
presenteras deras svar.
Syfte
Syftet med mötet den 14 aug var att samtliga partier skulle kunna möta Genarpsborna för att svara på frågor och ge information om partiernas valprogram och att
Genarpsborna skulle kunna göra sin röst hörd till politikerna.
Mål
Att Genarpsborna skulle fått ett bättre underlag för att fatta beslut till valet 9/9 2018.

1. Vilka beslut kommer ert parti att ta för att bussförbindelserna Genarp-Lund
och Malmö ska förbättras.
Svar från Centern
Vi uppmanar våra ledamöter i Region Skåne att driva frågan om en provverksamhet
med direktlinje och tätare turer. Vi kommer även driva detta på kommunal nivå.
Svar från Kristdemokraterna
Våra regionpolitiker kommer att hållas informerade om behovet av förbättrade
förbindelser från/till Genarp.
Svar från Liberalerna
Vi vill gärna verka så att fler Genarpsbor vill välja att åka kollektivt. Fokus Genarp
visade på både möjligheter och svårigheter med att utveckla förbindelserna.
Kommunen kan bistå i ex marknadsföring och information om fördelarna med buss,
tillgängliga pendlarparkeringar etc men viktigt att vi håller en dialog med
Skånetrafiken och Genarpsbor.
Svar från Moderaterna
Region Skåne är ansvarig för och bestämmer över kollektivtrafiken i hela Skåne,
inklusive i Lunds kommun. Moderaterna är väl medvetna om att det behövs bättre
bussförbindelser till Genarp. För att detta ska kunna bli verklighet så behöver
resandeunderlaget öka. Vi moderater vill att Genarp ska växa, vilket ökar
resandeunderlaget. Vi vill också att det ska byggas en bra pendlarparkering i
Genarp.
Svar från Miljöpartiet
Vi har regelbundet tagit upp frågan om bussförbindelser till och från Genarp inom
ramen för vårt samarbete med Skånetrafiken och det kommer vi att fortsätta med.
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Svar från Sverigedemokraterna
I Region Skåne, som styr över Skånetrafiken arbetar vi i SD för bättre
bussförbindelser till de mindre orterna.
Svar från Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater kommer fortsätta att arbeta för att bussförbindelserna till och från
Genarp förbättras. Under mandatperioden har förbindelserna mellan Genarp och
Malmö förbättrats med bättre byten i Staffanstorp efter att vi lyft detta till Region
Skåne. Vi kommer att fortsätta arbeta för att Region Skåne genom Skånetrafiken
ökar turtätheten till både Lund och Malmö, samt även Dalby för tillgängligheten till
vårdcentralen.
Svar från Vänstern
Vi vill definitivt att bussförbindelserna ska bli tätare och är beredda att agera för det i
Region Skåne. Vänsterpartiet vill också sänka priset för bussbiljetterna, som ständigt
höjs.
2. Är ert parti beredda att aktivt arbeta för att Folktandvården skall vara kvar i
Genarp.
Svar från Center
Ja.
Svar från Kristdemokraterna
Det är viktigt att våra skolelever erbjuds den bästa tandvård i Genarp och
Folktandvården skall därför finns kvar i Genarp. Detta är ett ansvar som vi ställer oss
bakom.
Svar från Liberalerna
Ja
Svar från Moderaterna
Ja, vi för gärna en dialog med Region Skåne för att ha kvar Folktandvården i Genarp.
Svar från Miljöpartiet
Vet ej, detta är en fråga för region Skåne.
Svar från Sverigedemokraterna
Folktandvården bör ha fortsatt verksamhet i Genarp, så ja.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, absolut. Det har vi gjort hela mandatperioden och kommer att fortsätta göra!
Folktandvården i Genarp ska utvecklas inte avvecklas.
Svar från Vänstern
Ja
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3. Är ert parti beredda att aktivt arbeta så att det finns läkare minst två dagar i
veckan i Genarp.
Svar från Centern
Ja.
Svar från Kristdemokraterna
Ja det står vi bakom. Dessutom skulle lokalerna passa mycket bra som Familjecentral med barnavård, mödravård och öppen förskola.
Svar från Liberalerna
Ja. Liberalerna i regionen arbetar aktivt med att stärka primärvården ”första linjens
vård”. Från dagens 16% till 25% i ett första steg.
Svar från Moderaterna
Kommunen har ingen rådighet över hur vårdenheter är organiserade. Givetvis tycker
vi moderater att bemanningen ska möta den efterfrågan och de behov som finns.
Svar från Miljöpartiet
Vet ej; detta är en regional fråga.
Svar från Sverigedemokraterna
Distriktssjuksköterskemottagningen i Genarp är en filial till vårdcentralen i Dalby.
Precis hur stor bemanning av läkare som behövs på plats i Genarp är en medicinsk
bedömningsfråga, som det är bäst att Dalby vårdcentral själva avgör efter varierande
behov.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, primärvården måste möta de behov som faktiskt finns. Nu är utvecklingen på
vårdcentralen på väg i rätt riktning. Om vi som kommun kan bidra med ett förnyat
samarbete med vårdcentralen för att förbättra för genarpsborna. Vi kommer att
fortsatt verka för läkare på plats i Genarp och vill pröva att samordna så att sköterska
på skolan och äldreboendet ska stötta upp när det behövs stärkt bemanning.
Svar från Vänstern
Ja
4. Kommer ert parti aktivt arbeta för att Genarps-Brandkår kallas till alla
sjuklarm samt olyckor? Och inte som idag bara hjärtstillestånd.
Svar från Centern
Ja, det är viktigt med trygghet
Svar från Kristdemokraterna
Tyvärr har vårt parti ingen representation i Räddningsförbundet . Att åka på alla larm
kräver ständig jourverksamhet. Det kan också komma i konflikt med patienternas
sekretess, varför vi är tveksamma.
Svar från Liberalerna
Vårt parti har i dagsläget ingen representant inom Räddningstjänsten Syd och har
därmed inte den insyn som krävs för att kunna ge ett bra svar på denna fråga.
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Svar från Moderaterna
Vi tycker att Genarps brandkår ska kallas till de uppgifter de kan lösa enligt de regler
som finns.
Svar från Miljöpartiet
Vet ej Detta är en fråga för Räddningstjänsten Syd.
Svar från Sverigedemokraterna
Räddningstjänst ska inte sättas in på alla sjuklarm, så fungerar det inte. På de flesta
sjuklarm är det bästa att ambulansen kommer. När ett larm går och räddningstjänst
kommer först till platsen ska den göra vad den kan göra akut, och då innebär det ofta
sådant som att stoppa blödning och behandla hjärtstillestånd. Men övrig vård på
plats görs av ambulanspersonal.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, detta är ett problem inte bara för Genarp. Vi kommer att fortsätta lyfta detta till
Region Skåne. Det fungerar i andra delar av Skåne, så finns ingen anledning att
detta inte ska fungera i Genarp. Vi har fått med de övriga kommunerna inom
Räddningstjänst Syd på att detta är viktigt och kommer tillsammans att framföra detta
till Region Skåne. Deltidskårernas kompetens måste full ut tas till vara.
Svar från Vänstern
Ja
5. Hur kommer ert parti att jobba för Genarps-badets framtid och utveckling?
Svar från Centern
Vi vill se till att det finns resurser för att behålla och utveckla badet.
Svar från Kristdemokraterna
Genarpsbadet och övriga friluftsbad skall finns kvar och det skall även fortsättningsvis finnas aktiviteter under säsongen.
Svar från Liberalerna
Vi är mycket måna om de bad som finns i byarna. Utvecklingsnivån sätts bäst av er
egen vilja så för att förbättra och inspirera till användandet av kommunala ”arenor” tar
vi gärna del och diskuterar. Baden är viktiga både för byarnas attraktivitet och för att
barn och vuxna kan lära sig simma.
Svar från Moderaterna
Vi vill ha kvar badet och serveringen ska göras mer attraktivt. Där ska inte bara
tillåtas ekologiska varor. Våra barn är värda riktiga glassar. I Alliansbudgeten finns
möjligheter för underhåll och renovering.
Svar från Miljöpartiet
Solceller? Miljöpartiet vill att kommunens lokaler ska användas så mycket som
möjligt och vara öppna för föreningslivet på kvällar och helger. Detta gäller inte minst
ute i byarna, som t.ex. i Genarp. Kommunens friluftsbad, inklusive det i Genarp, är i
stort behov av renovering inom en snar framtid. Miljöpartiet kommer att verka för att
detta prioriteras i kommande investeringsbudget. Alternativet är att lägga ner ett eller
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flera friluftsbad inom de kommande åren. För Miljöpartiet är detta helt uteslutet.
Svar från Sverigedemokraterna
Genarp ska förstås ha kvar sitt utomhusbad. Nästa steg utvecklingen av
badhuskapaciteten i kommunen är att utreda ett badhus till. SD är det enda parti som
vill göra det. Det ska när det byggs förläggas till den östra delen av kommunen,
troligtvis Dalby. Då får Genarpsborna närmare till ett badhus.
Svar från Socialdemokraterna
I vår budget för 2019-2021 har vi avsatt riktade årliga investeringsmedel för att rusta
upp och utveckla våra friluftsbad. Det är första gången kommunfullmäktige beslutat
detta. Friluftsbaden är viktiga för kommunen och fyller en viktig funktion.
Svar från Vänstern
Vänsterpartiets budget innehåller inga nedskärningar på kultur- och fritidsnämnden,
som många andra partiers, utan istället satsningar. Vi vill även sänka avgifterna inom
kultur- och fritidsverksamheten.
6. Hur vill ert parti utveckla Fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar i
Genarp?
Svar från Centern
Vi har lagt förslag på en skatepark i Genarp. Bra öppettider och verksamhet på
fritidsgård. Man ska renovera omklädningsrummen på Ekevallen. Vi vill stötta
föreningslivet och underlätta deras viktiga arbete i Genarp. Vi vill behålla
Medborgarhuset och skytteverksamheten.
Svar från Kristdemokraterna
Barn och ungdomar i Genarp, liksom i övriga kommunen, skall erbjudas attraktiva
aktiviteter genom kommunen eller av föreningar med stöd från kommunen. Det är
också viktigt för ungdomar att kollektivtrafiken fungerar sena kvällar vid veckosluten
när man behöver komma hem från Lund och Malmö.
Svar från Liberalerna
Se delar av ovanstående svar. Vi tror på egna initiativ som kan stödjas. En viktig del
är att samarbeta med de lokala föreningarna men även de ungdomar och barn som
inte är föreningsanslutna har bra idéer. Liberalerna har dessutom varit mycket
drivande och tagit initiativ till att sommaraktiviteter ska finnas i olika delar av
kommunen. Se Lov-i-Lund.
Svar från Moderaterna
Moderaterna vill att kultur- och fritid dels satsar på aktiviteter i de östra tätorterna,
inklusive Genarp. Det är också bra ifall kommunen är mer positiv till det fria kulturlivet
och dess initiativ.
Svar från Miljöpartiet
Miljöpartiet säger nej till att lägga flera miljoner på en så kallad musikcheck. Vi vill
hellre använda pengarna till att öka tillgängligheten till den kommunala kulturskolan
så att fler barn utanför Lunds centrum får tillgång till högkvalitativ musik- och
kulturundervisning, gärna i nära samarbete med skol- och fritidsverksamheterna. En
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utredning av behovet av skejt- och aktivitetsparker i de östra kommundelarna visade
att Genarp har mycket goda förutsättningar för en sådan anläggning. Detta vill Miljöpartiet följa upp i dialog med lokala föreningar som t.ex. GAS (Genarps Alternativa
Sportförening). Fritidsaktiviteter: Miljöpartiet har varit pådrivande i genomförandet av
kommunens nya bidragssystem som tar större hänsyn än tidigare till föreningslivets
mångfald. Vi ska verka för att kunskapen om de nya bidragsformerna ökar så att de
utnyttjas maximalt i hela kommunen.
Svar från Sverigedemokraterna
Det har ju diskuterats till exempel en skateanläggning, det vet vi att det finns stor
efterfrågan på.
Svar från Socialdemokraterna
Alla ska ha rätt till en aktiv fritid. Vi vill bland annat stärka möjligheterna för spontanidrott och vår satsning på friluftsbaden är också viktiga för att förbättra möjligheterna
till fritidsaktiviteter för barn och unga. Vi vill också att föreningar ska kunna använda
skollokalerna efter skolornas stängning. Medborgarhuset ska finnas kvar i kommunal
ägo och ska tillsammans med genarpsborna utvecklas för att bli mer ändamålsenligt.
Vi vill också på flera andra sätt stärka förutsättningarna för föreningslivet i Lunds
kommun. Inte minst genom att skapa ett särskilt föreningsstöd för unga mellan 20
och 25 år.
Svar från Vänstern
Vi arbetar gärna tillsammans med genarpsborna, och framförallt ungdomarna, för
den fritidsverksamhet som de vill ha.
7. Vilka initiativ kommer ert parti att ta för att få igång en långsiktig utveckling
och utbyggnad av Genarp.
Svar från Centern
Kommunen ska utveckla sin marknadsföring av Genarp och öka dialogen med
byggherrar. Vi vill lyfta fram företagandet och näringslivet som är en attraktiv kraft. Vi
vill ha olika former av bostäder så att de passar såväl äldre som yngre.
Svar från Kristdemokraterna
Vi, Alliansen har redan yrkat för en fördjupas översiktsplan för Genarp vilket tyvärr
majoriteten i kommunstyrelsen gav sitt stöd för. Vi kommer även fortsättningsvis följa
planer och utveckling av Genarp för en fortsatt utbyggnad och utveckling av centrum.
Svar från Liberalerna
Vi föreslår att arbetet med en fördjupad översiktsplan för Genarp kommer igång. Ett
planarbete för centrum men här gäller det även att ta ett större grepp om byn och
dess omnejd. Vi vill utveckla rekreationsområden i och kring Genarp samt nya
omklädningsrum på Ekevallen. Vi vill gärna att ett utegym kommer på plats i byn! Vi
driver även frågan om fler fribyggartomter.
Svar från Moderaterna
Moderaterna är positiva till byggplaner som kan få Genarp att växa. När Genarp
växer ökar förutsättningarna för ett brett utbud av samhällsservice.
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Svar från Miljöpartiet
Vi är positiva till bostadsbyggnad och utveckling av såväl Genarp som de andra
byarna i Lund, men negativa till ytterligare bilpendling och därför vill vi stärka
kollektivtrafiken, verka för anropsstyrd taxi som komplement till bussarna.
Svar från Sverigedemokraterna
Vi anser att Genarp kan fortsätta växa. I förslaget till ny översiktsplan för Lunds
kommun, som kommer upp för beslut i höst, föreslås fortsatt byggande av bostäder,
verksamheter, med mera i Genarp. Genarp har möjlighet att växa någon procent
befolkningsmässigt om året.
Svar från Socialdemokraterna
Vi anordnar i höst kommunens första byggherredialog för de östra tätorterna i Södra
Sandby den 28 september 2018. Vi vill också att alla tätorterna ska ha egna sidor på
kommunens hemsida som beskriver orten, dess historia, vilken service som finns
men också vilken byggbar mark som finns tillgänglig och så vidare. Vi vill också öka
både den tillgängliga marken och planberedskapen för de östra tätorterna där
Genarp är en viktig del.
Svar från Vänstern
Alla våra tätorter ska kunna byggas ut med fler bostäder. Vänsterpartiet vill
framförallt att det byggs hyresrätter som är tillgängliga för både unga som vill flytta
hemifrån och för äldre som vill flytta till något mindre.
8. Vad är ert parti beredda att göra för att utveckla ett centrum i Genarp?
Svar från Centern
Vi tycker att kommunen ska förvärva fastigheter vid "Fjärilsparken" så att vi kan
utveckla en centrumverksamhet där.
Svar från Kristdemokraterna
Se ovan
Svar från Liberalerna
Vi kommer att vara delaktiga i det planförfarande som förhoppningsvis kommer att
komma igång inom kort. Vi vill även stödja olika lokala initiativ och arrangemang. Det
gör även centrum mer attraktivt.
Svar från Moderaterna
Vi är beredda att göra en inventering av behoven i Genarps centrum. Utifrån det kan
man sedan göra en plan för utvecklingen.
Svar från Miljöpartiet
I S och MPs budget finns en särskild satsning på att utveckla de offentliga miljöerna i
de östra tätorterna. Denna satsning gäller både investering och drift.
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Svar från Sverigedemokraterna
Det är naturligt att de centrala delarna av Genarp långsamt förvandlas till ett centrum
när befolkningen växer. Detta är säkert alla politiker överens om. Detta är ett
långsiktigt arbete och är bland annat beroende av efterfrågan på lokaler för handel
och andra verksamheter.
Svar från Socialdemokraterna
Vi har tagit initiativ till ett arbete med att utveckla just centrum är beredda att utveckla
detta ytterligare. Det kan handla om markköp men också avtal med andra byggare
för att utveckla Genarps centrum. En viktigt del är planprogrammet för Genarps
centrum där vi tillsammans med genarpsborna tar fram ett förslag till hur Genarps
centrala delar kan utvecklas framöver, med plats för fler bostäder.
Svar från Vänstern
I Genarps centrum ska finnas det som genarpsborna behöver i sin vardag.
Kommunens uppgift är att se till att det finns god kommunal service, som bibliotek,
fritidsgård och träffpunkt. Dessa ska vara tillgängliga med bra öppettider och sådana
programpunkter som genarpsborna vill ha.
9. Är ert parti beredda att använda överskott i exploateringsverksamheten för
att medverka till att finansiera utveckling av ett centrum i Genarp.
Svar från Center
Ja, under förutsättning att kommunen får möjlighet att förvärva mark för ändamålet
Svar från Kristdemokraterna
Oavsett om resurser kommer via exploateringsverksamheten eller skattefinansierad
skall kommunen medverka.
Svar från Liberalerna
Kan inte svara på detta då jag inte vet om det ät tillåtet att göra den typ av
transaktion.
Svar från Moderaterna
Nej, det vore inte en bra väg att gå. Däremot vill vi givetvis att kommunen lägger
proportionerligt med resurser för att Genarp ska utvecklas.
Svar från Miljöpartiet
Ja, man brukar använda överskott inom exploatering och det som kallas för
gatukostnadsersättning för att finansiera upprustning i samband med exploatering.
Men det behövs särskilda satsningar i Genarp eftersom det byggs så lite.
Svar från Sverigedemokraterna
Ja.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, vi är beredda att investera i Genarps centrum. En del av det kan ske via
exploateringsintäkter. Det system vi har innebär att vi i de områden där mark
exploateras används för att utveckla de offentliga miljöerna. Det gör vi oavsett var i
kommunen det exploateras mark. Som komplement till detta har vi socialdemokrater

8

bland annat föreslagit att särskilda medel för att rusta upp och utveckla de offentliga
miljöerna i de östra tätorterna sätts av. Det är en miljonsatsning och det är första
gången en sådan satsning sker. Detta kommer på både kort och lång
Svar från Vänstern
Vi är beredda att agera för en utveckling av Genarps centrum med den finansiering
som krävs.
10. Vad vill ni konkret göra för att öka byggandet av lägenheter för unga och
äldre som har sålt villan och vill bo kvar i Genarp.
Svar från Centern
Marknadsföra kommunen mer. På riksnivå kan man se över hur reavinstbeskattningen kan förändras för att underlätta.
Svar från Kristdemokraterna
LKF som är kommunen aktör för byggandet av lägenheter är aktiva och bygger
lägenheter med hyresrätt.
Svar från Liberalerna
Vi tror att trygghetsboenden för äldre är viktiga och rätten att bo kvar hemma får
aldrig bli en skyldighet. Därför står vi upp för rätten till plats på äldreboende. Om vi
bygger varierat och med olika upplåtelseformer, så kommer förhoppningsvis
generationsflyttkedjan att komma igång.
Svar från Moderaterna
Vi vill ha blandad bebyggelse med en mångfald av upplåtelseformer. Det innebär
även att det ska finnas hyresrätter i de östra kommundelarna. Det gäller då att ha
planer som medger byggandet av flerbostadshus och att vi ställer oss positiva till
producenter av hyresrätter i de östra kommundelarna, inklusive Genarp.
Svar från Miljöpartiet
Till hösten planeras en särskild byggherredialog.
Svar från Sverigedemokraterna
Efterfrågan ska styra vilken form av bostäder som byggs i Genarp. Efterfrågan på
lägenheter har ökat, det framkom ju bland annat i rapporten från arbetet med Fokus
Genarp. Det som konkret bör göras är att kommunen bör vara tydliga i samtalen med
exploatörer att det finns efterfrågan även i Genarp, inte bara inne i Lunds stad.
Svar från Socialdemokraterna
Vi vill göra främst tre åtgärder:
1. Vi vill marknadsföra Genarp som utbyggnadsort i samband med
byggherredialogen för de östra kommundelarna och i andra sammanhang.
2. Planprogram för centrala Genarp som ska ge fler bostäder i centrala
Genarp. Både fler hyresrätter och bostadsrätter behövs för att fler ska
kunna bo kvar i Genarp, men också flytta till Genarp.
3. Vi ska se till att göra mer mark tillgänglig för bostadsbyggande under de
kommande åren i Genarp och i de andra östra tätorterna. Hela Lunds
kommun ska leva och utvecklas.
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Svar från Vänstern
Vänsterpartiet vill framförallt att det byggs hyresrätter som är tillgängliga för både
unga som vill flytta hemifrån och för äldre som vill flytta till något mindre. För det
krävs att mark upplåts till bostadsbolag som vill bygga hyresrätter och att kommunen
antingen behåller marken själv och upplåter med tomträtt eller aktivt fördelar marken
till bolag som vill bygga hyresrätter.
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?
Svar från Centern
Principen ska vara att alla ska betala samma pris för mark.
Svar från Kristdemokraterna
En problematik som bör ses över.
Svar från Liberalerna
Kan ej svara på hur det fungerar idag, men generellt menar vi att konkurrens är sunt
och att kommunala bolag eller verksamheter inte ska konkurrera på osunda villkor.
Svar från Moderaterna
Om det inte finns särskilda skäl så tycker vi att LKF ska ha samma villkor som andra
fastighetsbolag. Ibland åtar sig fastighetsbolag att bygga den infrastruktur i
utbyggnadsområdet som kommunen annars bekostar. Då kan bolaget ibland
kompenseras med lägre köpeskilling för marken.
Svar från Miljöpartiet
MP är för detta – eller hur? I kommunens markpolicy står det: Prissättning ska vara
marknadsanpassad. Detta kan säkras genom anbudsförfarande eller värdering.
Prissättning av mark kan användas för att stimulera byggnation av hyresrätter.
Svar från Sverigedemokraterna
Det är fel. Lagen ger kommuner stor frihet att göra lite som de vill när det gäller
markanvisningar, men huvudprincipen ska förstås vara att av de byggherrar som vill
bygga enligt detaljplanen, så ska den som betalar bäst få marken. Vi i SD har i
kommunstyrelsen ofta kritiserat att någon byggherre har favoriserats.
Svar från Socialdemokraterna
Nej LKF ska inte köpa mark till reducerat pris jämfört med andra aktörer, det är i
första hand läget, men också upplåtelseform (hyresrätt/bostadsrätt) och andra
åtaganden som avgör markpriset.
Svar från Vänstern
Vänsterpartiet tycker det är bra att LKF främjas så att det kan byggas fler
hyresrätter.
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12. Inom vilket område i Genarp vill ert parti planera för fribyggartomter? Och
när kan vi få fribyggartomter?
Svar från Centern
Om intresse finns ska det naturligtvis finnas fribyggartomter. Det jobbar vi för. I
översiktsplanen finns central förtätning och ett område i sydväst . Tidsmässigt spelar
intresset för att bygga en avgörande roll.
Svar från Kristdemokraterna
Förmodligen norr om Genarp - men vi är också villiga att stödja andra alternativ.
Svar från Liberalerna
En fördjupad översiktsplan kommer att ta fram möjliga utbyggnadsområden i Genarp
och dess omnejd. Vi är för fribyggartomter.
Svar från Moderaterna
Moderaterna är positiva till fribyggartomter. Vi vill att fribyggartomter ska ingå om
möjligt i alla detaljplaner vi tar fram för Genarp. Genarp har osedvanligt bra
förutsättningar för mer fribyggartomter. Det sittande rödgröna styret har misslyckats
på den punkten.
Svar från Miljöpartiet
MP prioriterar ett klimatsmart och tätt byggande i kollektivtrafiknära lägen även i de
östra kommundelarna. Det har varit ett svalt intresse för de fribyggartomter som
frigjorts.
Svar från Sverigedemokraterna
Vi har inte en exakt åsikt om det, men i de områden som i förslaget till översiktsplan
finns markerade för tänkbar utbyggnad (huvudsakligen i nordvästra hörnet av
Genarp) är det rimligt att en del av tomterna är fribyggartomter.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, vi vill se fler fribyggartomter i Genarp. Vi är också beredda att komplettera
kommunens tomtkö med ytterligare marknadsföring om det behövs. Åbron vore ett
bra område för nya fribyggartomter framöver.
Svar från Vänstern
Detaljerna i denna fråga måste besvaras av byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontorets tjänstemän.
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.
Svar från Centern
Skolnämnd och socialnämnd följer upp hur det går med integrationen av dem. Vi
anser, att föreningslivet och företagarföreningen har en viktig roll, då ett jobb och
språkkunskaper är en viktig nyckel till integration.
Svar från Kristdemokraterna
Genom kontinuerlig information via ansvariga tjäntepersoner.
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Svar från Liberalerna
Genarp har en fantastisk anda, rikt föreningsliv och många eldsjälar. Här finns en bra
grund för integration! Fungerar integrationen ger det Genarp stor möjlighet att få
tillväxt. Förutom skolan så har vi även stark tilltro till det civila samhället och vill
stödja det arbetet på olika sätt. Bl.a genom vårt förslag om 100.000kr till varje by att
själva disponera på bästa sätt för att höja attraktionen och bykänslan. Vad gäller
bostadsrätter till nyanlända kommer vi inte att stödja inköp av dessa, vare sig i
Genarp eller i annan del av kommunen.
Svar från Moderaterna
Nyckeln till bra integration är att lära sig språket och att komma i egen försörjning så
fort som möjligt. Vi vill bland annat ha sommarskola för de som inte når målen.
Svar från Miljöpartiet
I MPs valmanifest framgår att vi vill satsa extra på att skapa fler forum där
barnfamiljer kan komma för att träna svenska. Kommunen ska erbjuda praktikplatser
till nyanlända. Högstadie- och gymnasieelever ska få stöd för att bli elevmentorer för
nyanlända.
Svar från Sverigedemokraterna
Genarp ska inte ta emot så många med uppehållstillstånd av asylskäl att det uppstår
integrationsproblem. Då blir ju Genarp som Malmö där invandringen har havererat.
De som har kommit måste anpassa sig till svenskt vardagsliv så att det inte uppstår
utanförskapsområden, som det gjort i Malmö.
Svar från Socialdemokraterna
Lunds kommun har under mandatperioden skapat en särskild organisation och
särskilda tjänster för mottagandet av nyanlända. Denna organisation följer upp
kommunens arbete i samverkan med bland annat skolan.
Svar från Vänstern
Socialförvaltningen och även andra förvaltningar, behöver få tillräckligt med resurser
för att stötta nyanlända. Nedskärningar som drabbar socialförvaltningen och skolan
måste stoppas och mer personal anställas, vilket gynnar alla lundabor. Kommunen
ska även ha ett gott samarbete med föreningar och engagerade genarpsbor som
arrangerar t.ex undervisning i svenska och grupper där människor lär känna
varandra.
14. Vad kommer ert parti att göra för att följa upp de förslag som framkommit
under arbetet med Fokus Genarp?
Svar från Centern
Den rapport som skickas till kommunstyrelsen följs upp av våra representanter i
nämnder och styrelser och genomför de förslag som är möjliga.
Svar från Kristdemokraterna
Genom kontinuerlig information via ansvariga tjänstepersoner och personliga
kontakter.
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Svar från Liberalerna
Precis som vid Fokus Veberöd så kommer vi att motionera, skriva skrivelser om de
idéer som inte redan fått plats i åtgärdsplanen. Många av idéerna behöver jobbas
vidare med och få med i både fördjupad översiktsplan men även in i verksamheten
för exempelvis kultur – och fritid. Det måste sättas ”en påse pengar” och in i budget
om det är kostsamma förslag, annars gäller det att stödja med andra typer av
resurser ex. marknadsföring mm. Liberalerna har föreslagit 100.000kr till varje by
som byn själva ska kunna disponera utan att det ska behövas tung administration.
Tyvärr har det blivit nedröstat men vi försöker igen.
Svar från Moderaterna
Vi kommer i gängse arbetsprocesser se till att bra idéer tas med i kommunal
planering.
Svar från Miljöpartiet
Via kommunstyrelse och nämnder. MP är mycket positivt till arbetet med Fokus
Genarp
Svar från Sverigedemokraterna
Det ska beaktas i den fortsatta planeringen av Genarps utveckling. Speciellt behovet
av fler lägenheter och bättre bussförbindelser är det som är mycket tydligt.
Svar från Socialdemokraterna
Alla förvaltningschefer kommer att få ett särskilt uppdrag att ta arbetet vidare i sina
organisationer. Vi kommer centralt att trycka på för genomförande i
kommunstyrelsen. En särskild satsning på Genarps centrum blir en av de första
viktiga delarna.
Många av förslagen från Fokus Genarp är mycket konkreta och vi kommer självklart
att fortsätta arbeta utifrån förslagen:
•

•
•

•
•

Vid kommande sammanträde för byggnadsnämnden lyfter vi frågan om
planprogram för centrala Genarp, ett planprogram som kommer att ligga till
grund för hur Genarps centrum kan lyftas med nya bostadshus och mer
service.
Vi kommer att förverkliga det nya offentliga toaletten i Genarp.
Vi kommer att ta arbeta vidare med att lyfta kollektivtrafiken till/från
Genarp utifrån de diskussioner som inletts inom Fokus Genarp.
Vi kommer att arbeta för att lyfta och utveckla Medborgarhuset utifrån
många av de synpunkter som framkommit i Fokus Genarp arbetet.
Vi kommer att arbeta vidare med att förbättra cykelvägarna till/från Genarp
utifrån förslagen som framkommit i Fokus Genarp.
Även flera av de andra förslagen om ridvägar, förtätningar mm kommer att
finnas med i framtida kommunala arbeten.

Svar från Vänstern
Vi kommer att följa upp dessa förslag noga och, tillsammans med alla andra partier,
se till att de genomförs.
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15. Är ert parti beredda till att fatta beslut som snarast möjliggör byggandet av
en cykelväg längs Heckebergavägen?
Svar från Centern
Absolut, vi har drivit frågan länge både i tekniska nämnden och i kommunfullmäktige.
Svar från Kristdemokraterna
Ja
Svar från Liberalerna
Ja en plan och ett kostnadsförslag kommer vi att stödja. Därefter så kan det
förhoppningsvis bli realitet också.
Svar från Moderaterna
För oss är det viktigt att Genarp planeras så att det är säkert att cykla i byn. Det
kräver säkert cykelvägar, dock är det viktigaste att det går att ta sig på cykel till
Ekevallen på ett säkert sätt.
Svar från Miljöpartiet
MP har vid flera tillfällen med trafikverket och andra tagit upp önskan om utbyggnad
av cykelväg längs med Häckebergavägen och erbjudit 50 %ig medfinansiering. I
remissyttrande på den regionala cykelvägsplanen sa MP: ”Objekt Gödelövsvägen
och Häckebergavägen behöver tidigareläggas väsentligt.”
Svar från Sverigedemokraterna
Behovet är ganska lågt nu, men om trafiken ökar med ett växande Genarp kan det bli
aktuellt.
Svar från Socialdemokraterna
Ja. Vi driver frågan, men vill samtidigt att trafikverket ska vara med och finansiera
cykelvägen.
Svar från Vänstern
Ja.
16. Vill ert parti arbeta för cykelväg, Esarp, Kyrkheddinge, Lund enl förslag i
Fokus Genarp samt Dalby?
Svar från Centern
Ja, absolut.
Svar från Kristdemokraterna
Vi vill gärna se en cykelväg men vill gärna ha en oberoende utredning som belyser
framkomlighet och säkerhet. Vi är även villiga att i budget anslå medel för ändamålet.
Svar från Liberalerna
Ja vi vill titta närmare på det och få med det i diskussionen vid en fördjupad
översiktsplan.
Svar från Moderaterna
Vi vill ha cykelvägar där behov finns och det är motiverat ur en ekonomisk aspekt att
anlägga.
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Svar från Miljöpartiet
Det som finns med i den regionala cykelvägsplanen är cykelväg mellan Genarp och
Dalby. MP vill ha mer utbyggnad av cykelvägar i de östra kommundelarna så att
Genarp m fl byar kopplas ihop med god cykelinfrastruktur. Men Lunds kommun är
beroende av den regionala cykelvägsplanens prioriteringar och Trafikverket som är
väghållare.
Svar från Sverigedemokraterna
Det är ju staten och Regionen i samarbete som har ansvaret för cykelvägar på
landet. För att denna sträcka ska kunna prioriteras upp måste det tas fram argument
som visar att den är viktigare än andra cykelvägsprojekt i den lista som presenteras i
”Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029”. Den är ju på den trafiksäkerhetskarta som
finns med i cykelvägsplanen markerad som röd, dvs ”olämplig att cykla på”. Då har
trafikplanerarna på regionen tänkt att de som ska till Lund ska cykla på den betydligt
mindre farliga vägen till Dalby, där de kan byta till cykelväg, antingen till Lund eller
Staffanstorp. Det kan ju finnas möjlighet att få en cykelväg Genarp-Kyrkheddinge
byggd tidigare utan omprioritering, men då måste de sammanlagda anslagen till
vägar ökas.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, vi vill ha en bättre cykelväg till/från Genarp. Förslaget från Fokus Genarp är
mycket lovande, kanske behöver det ändras lite för att hitta lösningar med alla
markägare, men i grunden Ja.
Svar från Vänstern
Ja. Cykelvägar mellan de mindre orterna är väldigt viktigt.
17. Är ert parti beredda att verka för en förbifart av väg 798 vid Esarp?
Svar från Centern
Vi är beredda att verka för detta.
Svar från Kristdemokraterna
Verka för – JA
Svar från Liberalerna
En skrivelse från byalaget kom in till tekniska nämnden där nämnden ställde sig
bakom önska om förbifart. Dock är det Trafikverket och Staffanstorps kommun som
äger frågan. Men samtliga partier i nämnden ställde sig bakom skrivelsen.
Svar från Moderaterna
Det är en fråga som måste lösas av Trafikverket och Staffanstorps kommun.
Svar från Miljöpartiet
Nej! Ingen vidgad kapacitet för vägtrafik.
Svar från Sverigedemokraterna
Det är i mycket en fråga mellan Trafikverket och Staffanstorps kommun, som Esarp
ligger i. Behovet av en förbifart förbi Esarp är dock litet.

15

Svar från Socialdemokraterna
Vi har efter många års enträget arbete fått igenom en breddning av Esarpsvägen. Vi
ser gärna en förbifart kring Esarp, men det finns också många andra åtgärder som
behöver prioriteras före, som bättre cykelvägar till och från Genarp.
Svar från Vänstern
Jag kan inte svara på denna fråga, då jag inte har hört talas om detta ärende
tidigare.
18. Är ert parti beredda att besluta om geografisk samordning av den
kommunala verksamheten såsom grönyte och parkskötsel vaktmästeri mm för
att effektivisera den kommunala verksamheten samtidigt som servicen till
Genarpsborna förbättras?
Svar från Centern
Absolut, samordning som ger en bättre service är alltid bra.
Svar från Kristdemokraterna
Vi är för att servicen för Genarpsborna ska förbättras.
Svar från Liberalerna
Ja! Liberalerna har tidigare motionerat om detta. Tyvärr fick motionen inte bifall men
den kommer vi att aktualisera igen. Det behövs samordnas grönyteskötsel och annat
i de kommunala verksamheterna. Gemensam upphandling? Gemensam
maskinpark? Tillsammans med Veberöd? Dalby? Det kan inte vara bra att samtliga
utgår från Lund och ”kör sina egna race”.
Svar från Moderaterna
Vi tycker det är viktigt att organisera kommunens verksamheter för att uppnå bästa
möjliga effektivitet och service.
Svar från Miljöpartiet
MP är öppna för detta. Men med tanke på att det är olika upphandlande förvaltningar
kär det sannolikt inte enkelt att genomföra.
Svar från Sverigedemokraterna
Det är svårt att veta vad som avses med ”geografisk samordning” i frågan. Geografin
är naturligtvis redan relevant i tekniska förvaltningens planering av arbetet med att
sköta parker och grönytor.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, vi driver redan att vi ska ha en samordnad skötsel av alla kommunens
verksamheter. Vi kommer därför att skapa en särskild patrull som varje vecka
arbetar i samtliga av de större byarna med åtgärder och skötsel av den offentliga
miljön.
Svar från Vänstern
Skötseln av grönytor ska ske på bästa möjliga och mest effektiva sätt.
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19. Vilka satsningar är ert parti beredda att göra för att verksamheten i
Medborgarhuset ska kunna utvecklas och lokalerna utnyttjas mera?
Svar från Centern
Vi är beredda att göra följande satsningar, att biblioteket ska vara kvar, marknadsföra
lokalerna, se över hyreskostnader för föreningar, utveckla Medborgarhuset till en
mötesplats för Genarpsborna och skapa Föreningarnas hus.
Svar från Kristdemokraterna
Vi vill stödja de förslag som finns genom projekt FOCUS Genarp
Svar från Liberalerna
Förutom att kommunen går in som delpart i ansökan om medel från Leader
Lundaland så vill vi att kommunen ger utrymme för marknadsföring på olika sätt.
Kanske förlägga en del kommunala möten och träffar där och sköta en del
administration? Det viktiga är att politiken med Liberalerna i spetsen nu satt ner foten
till att huset ska fortsätta att användas. Uthyrning i övrigt bör byalaget eller annan
part sköta. Liberalerna ser vikten av att det finns denna typ av möteslokal i byn.
Svar från Moderaterna
Ett första steg skulle kunna vara att se över restaurerings- och renoveringsbehov.
Kanske ett bättre kök skulle göra huset mer användbart.
Svar från Miljöpartiet
Miljöpartiet vill att kommunens lokaler ska användas så mycket som möjligt och vara
öppna för föreningslivet på kvällar och helger. Detta gäller inte minst ute i byarna,
som t.ex. i Genarp.
Svar från Sverigedemokraterna
Kommunen behöver marknadsföra tydligare att lokalerna finns att hyra. Om man kan
öka uthyrningsgraden ökar intäkterna och ekonomin förbättras.
Svar från Socialdemokraterna
Vi satte ner foten och stoppade alla försäljningsplanerna. Vi är glada att övriga partier
nu håller med om detta. Vi har i vår budget med pengar för denna typ av utveckling,
till skillnad från de borgerliga partierna. Vad som ska göras vill vi nu ta fram
tillsammans med genarpsborna.
Vi vill nu se till att utifrån förslagen från bland annat Fokus Genarp lyfta
Medborgarhuset till att bli ännu bättre samlingspunkt och tillgång för genarpsborna.
Svar från Vänstern
Vänsterpartiet vill att Medborgarhuset ska ägas av kommunen och att verksamheten
ska vara sådan som genarpsborna vill ha och behöver. Vi är beredda att satsa
ekonomiskt på Medborgarhuset.
20. Ert partis syn på småföretagandet i de östra kommundelarna, och vad har
ni för planer för att underlätta deras arbete i Genarp?
Svar från Centern
Småföretagen driver kommunen framåt och skapar 4 av 5 jobb. Vi uppmärksammade
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tex Ottossons färg tidigare i år för deras fina arbete.
Vi behöver underlätta kollektivtrafiken för bland annat pendling och ha en hög
service för företagare. Det måste finnas tillgänglig verksamhetsmark till lägre priser
än inne i Lund. Vi vill utveckla möjligheten till praktikplatser och sommarjobb för
yngre.
Svar från Kristdemokraterna
Att fortsatt arbeta för och framföra de möjligheter som etablering i Genarp kan ge
genom kommunens näringslivsavdelning.
Svar från Liberalerna
Småföretagandet är en grundbult för byarna och kommunen. Det behövs bättre
service gentemot företagen och Lunds kommun ligger dåligt till i undersökningar
gällande ”företagsklimat”. Vi ser gärna att kommunen har en smidig relation till
företagarna bl.a genom att regelbundna träffar, marknadsföring av byn mm. och ”en
väg in i kommunen”. Gärna att bygderådet som planeras mellan byarna blir en
samtalspart och ev. remissinstans.
Svar från Moderaterna
Vi har motionerat i kommunfullmäktige om att etablera ett näringslivsbolag som ska
ha särskilt fokus på de östra tätorterna, inklusive Genarp. Vi vill ha bättre tillgång till
lämplig verksamhetsmark och att kommunens samtliga verksamheter ska ha bättre
service gentemot medborgarna, vilket givetvis även inkluderar företagarna som är
verksamma i kommunen oavsett var de bor.
Svar från Miljöpartiet
MP är positivt till småföretagande. Olika verksamheter har dock olika behov. Bättre
kollektivtrafik, utökat bostadsbyggande och väl utbyggd kommunal service gynnar
såväl småföretagare som resten av samhället.
Svar från Sverigedemokraterna
Det är för närvarande ett mycket högt tryck på mark inne i Lund, men många av de
företagen borde kunna överväga att etablera sig i den östra kommundelen.
Svar från Socialdemokraterna
Vi vill stärka kommunens näringslivsarbete i byarna och marknadsföra dessa orter
när nya företag etablerar sig i lund. Vi vill ha en tät och ömsesidig dialog med lokala
näringslivsföreträdare.
Svar från Vänstern
Vänsterpartiet vill gärna stötta småföretagarna med god kommunservice och bra
bostäder. För att ett litet företag ska kunna ha en bra verksamhet krävs bland annat
en förskola och en kollektivtrafik som man kan lita på.
21. Är ert parti beredda att satsa resurser på marknadsföring av Genarp och
dess styrkor tex naturen, möjligheter till friluftsliv, naturism, närheten till
Malmö Airport mm?
Svar från Centern
Ja
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Svar från Kristdemokraterna
Vi ser det som en stor fördel för kommunen att informera och marknadsföra Genarp
och övriga yttre östra tätorter.
Svar från Liberalerna
Vi vill verka för att både Genarpsbor och ”utsocknes” lär känna och har tillgång till
den natur som Genarp besitter. Dels genom att: utveckla de gröna stråk som finns
med ex Hälsans stig, utveckla Ekevallen med nya omklädningsrum och bli till ett
större friluftsområde med faciliteter, utegym och motionsmöjligheter. Detta bör ske i
samverkan med byborna och de lokala företagarna. Vi har dessutom motionerat om
att utveckla rekreationsområden i både Veberöd och Genarp. Motionen har tyvärr
inte fått politiskt gehör men den lever fortfarande och vi hoppas att det blir ett politiskt
ja till den.
Svar från Moderaterna
Ja, kommunen behöver bli bättre på marknadsföring av Genarps styrkor.
Svar från Miljöpartiet
Närheten till naturen Genarps största fördel. Med bättre kollektivtrafik kan Genarp bli
ett mer att bo i. Som tidigare påtalats planerar kommunledningen en särskild byggherredialog till hösten. Gissar att ni menar naturturism och inte naturism.
Svar från Sverigedemokraterna
Det är precis det som behövs, som vi påpekat i våra svar på 19 och 20.
Svar från Socialdemokraterna
Ja, vi vill att alla kommunens tätorter lyfts fram särskilt till exempel på kommunens
hemsida. Varje tätort har sin historia, sina styrkor, service, möjligheter att bygga mm.
Dessa är bra för hela kommunen om dessa lyfts fram.
Byggherredialogen för de östra kommundelarna som får sitt första årliga möte den 28
september i Södra Sandby är ett viktigt led i att marknadsföra styrkan i att bo, bygga
och verka i de östra tätorterna i Lunds kommun, där Genarp har många styrkor, inte
minst natur och friluftslivet.
Svar från Vänstern
Självklart!
22. Vilka beslut är ert parti beredda att ta för att reellt öka förutsättningarna för
lokalt inflytande över Genarps Utveckling?
Svar från Centern
Vi vill lyssna på de boende i Genarp och ta till oss synpunkter och arbeta vidare med
dessa.. Vi ser gärna fler partipolitiskt aktiva från Genarp! Det är viktigt att nu följa upp
det framgångsrika arbetet med Fokus Genarp.
Svar från Kristdemokraterna
Genarpsbor liksom övriga i kommunen skall ha ett inflytande över sitt närområde och
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även över kommunen som helhet. Att utveckla demokratin är en viktig fråga.
Kommunens demokratiutvecklare arbetar med medborgarkontakt via internet, där
man kan komma med förslag som når politiker och tjänstemän.
Svar från Liberalerna
Vi är dels själva närvarande i byn genom aktiva liberaler. Vi vill föra in byperspektivet i de flesta frågor som hamnar på dagordningen i nämnder och styrelser.
Dessutom ha en ständigt pågående dialog med ex byalag, bygderåd och föreningar.
Redan nu har vi engagerat oss framgångsrikt i några lokala frågor för Genarp: Ta
bort P-avgift vid skolan, val av placering av offentlig toalett, medborgarhusets vara
eller icke vara, skytteklubbens hyresavtal osv. Av våra fem toppkandidater till
kommunfullmäktige bor fyra i byarna!
Svar från Moderaterna
Vi tror att viktigt att finna former för lokala samråd så att vi kan få med den lokala
kunskapen i den kommunala beslutsprocessen.
Svar från Miljöpartiet
MP vill värna möjligheten att få inflytande via medborgarkontor. Vi är positiva till den
nyligen genomförda medborgardialogen Fokus Genarp.
Svar från Sverigedemokraterna
Projektet Fokus Genarp har gett en genomlysning av Genarpsbornas åsikter. I
framtiden kan det bli aktuellt med liknande projekt igen.
Svar från Socialdemokraterna
Vi föreslår att det sätts av särskilda pengar för att öka medborgarstödet och främja
medborgardialogen i de östra tätorterna. Genarps utvecklas som bäst när det görs i
samverkan med genarpsborna. Vi vill även pröva att införa referensgrupper kopplade
till medborgarkontoren.
Erfarenheterna från Fokus Genarp är också mycket goda och ska tas tillvara
framöver både för att förverkliga de åtgärder som kom fram, men också att
tillsammans med lokala krafter ta fram förslag och åtgärder för att lyfta den egna
tätorten och dess omgivningar ska vi fortsätta arbeta med.
Svar från Vänstern
Den politiska beslutsfattandet i Lunds kommun måste vara helt öppet för alla
medborgare. Alla nämnder ska ha öppna möten så att medborgarna kan komma och
lyssna och ställa frågor. Fokus Genarp har varit lyckat, många genarpsbor har
deltagit i diskussionerna och vi politiker har fått fram många goda idéer. Denna dialog
måste fortsätta.
23. Kommer pensionärsorganisationerna att ges samma möjlighet att bedriva
verksamheter i Solhems ombyggda lokaler som fn? Om inte vad är ert parti
beredda att göra för att garantera det.
Svar från Centern
Det är klart att de ska fortsätta i Solhems lokaler. Vi garanterar detta genom att aktivt
följa upp detta, så att det blir så.
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Svar från Kristdemokraterna
Ombyggnaden har skett i dialog med föreningar och vi utgår då ifrån att dialogen har
utmynnat i samförstånd. Vi hoppas därför att möjlighet till verksamheter blir ännu
bättre än tidigare.
Svar från Liberalerna
Vi vill att pensionärsorganisationerna ska ha samma möjlighet att bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att bjuda in till träff
vid årsskiftet angående dessa frågor så då finns möjlighet att tycka till om framtida
verksamhet.
Svar från Moderaterna
Ja
Svar från Miljöpartiet
Om inte vad är ert parti beredda att göra för att garantera det. Låter klokt.
Svar från Sverigedemokraterna
Vi har inte tagit ställning i den frågan, men för gärna samtal med pensionärsorganisationerna om detta om de vill, det är bara att höra av sig!
Svar från Socialdemokraterna
Ja, det är vår absoluta målsättning. Om det dessutom skulle behövas andra lokaler
vill vi att pensionärsorganisationerna, precis som övriga föreningar, utan kostnad ska
kunna använda skollokaler på t.ex. kvällar och helger när inte skolan har verksamhet
i lokalerna.
Svar från Vänstern
Jag tycker det är en bra idé!
24. Vill ert parti sälja Träffpunkten vid Gödelövsvägen?
Svar från Centern
Ja, om lokalen inte ska användas för kommunal verksamhet.
Svar från Kristdemokraterna
En försäljning av Träffpunkten Gödelövsvägen är i sig inget mål.
Svar från Liberalerna
Se svar 23. Vi är måna om Träffpunkten och träffpunkter i stort!
Svar från Moderaterna
Nej
Svar från Miljöpartiet
Nej det vill MP inte.
Svar från Sverigedemokraterna
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Vi har inte tagit ställning i den frågan. Vi hoppas komma in nämnderna nu efter valet
och kommer då att kunna titta närmare på detta.
Svar från Socialdemokraterna
Nej. Träffpunkten ska vara kvar.
Svar från Vänstern
Nej, det vill vi inte
25. Hur ser ert parti på brottslighet likt inbrott och vandalisering i Genarp?
Svar från Centern
Vi vill öka antalet poliser i såväl Genarp som i andra orter. Det är viktigt att även
småbrott utreds direkt. Vi vill satsa pengar på att öka tryggheten för alla medborgare
t ex genom ökad belysning på utsatta platser.
Svar från Kristdemokraterna
Allvarligt och mycket tråkigt.
Svar från Liberalerna
Vi har förslagit att polisen ska ha medborgardialog i byarna och även större
polisnärvaro. Bybor själva behöver givetvis hjälpa varandra att hålla uppsikt och vi
har bl.a föreslagit att man ska erbjuda möjlighet till Märk-DNA. Skadegörelse och
nedskräpning behöver också tas på allvar då det ofta leder till ännu mer oaktsamhet.
Svar från Moderaterna
Vi moderater tycker att det är fruktansvärt och det skapar otrygghet i människors
vardag. Vi vill ligga på för att den polisiära närvaron ska öka. Allt som kan göras för
att få ned brottsligheten är bra.
Svar från Miljöpartiet
Fler aktiviteter och vuxna utomhus samt starkare gemenskap i byn är bra för att
förebygga brott. Kommunen har ett bra och nära samarbete med Polisen.
Regeringen tagit initiativ till att anställa fler poliser. Genarp och resten av Lund ä
relativt trygga områden enligt de medborgarmätningar som har genomförts.
Svar från Sverigedemokraterna
När Sverigedemokraterna vinner regeringsmakten kommer vi att sätta in kraftfulla
åtgärder mot brottsligheten i Sverige, bland annat kraftigt skärpta straff för
återfallsförbrytare. Så det är samma för Genarp som för hela Sverige.
Svar från Socialdemokraterna
Brottslighet ska beivras. Vi socialdemokrater går till val på det största
trygghetspaketet i modern tid. Där vi vill stärka den polisiära närvaron och stärka
välfärden för att öka tryggheten. Bland annat kräver vi att polisen ska vara kvar i
Dalby och vi kommer att verka för ökad polisnärvaro i de östra tätorterna genom den
nya lokala överenskommelsen med polisen. Tryggheten ska öka och lund är redan
en av de tryggaste kommunerna med en starkt sjunkande brottslighet de senaste
fyra åren. Den utvecklingen vill vi fortsätta.
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Svar från Vänstern
Vänsterpartiet tycker det är otroligt dåligt att det är inbrott och vandalisering i Genarp.
Kommunen måste ha god kontakt med polisen och uppmuntra till exempelvis
nattvandrare. Ungdomar behöver en plats att vara på på kvällarna så att de inte
befinner sig på fel platser.
26. Hur ser ert parti på att politiker sitter i en lobbyorganisation för spårväg,
som finansieras av spårvägsbyggare och sedan sitter som politiker och
projekteras ett spårvagnsbygge? Är det inte lätta att man kan hamna i en
jävsituation?
Svar från Centern
Det är alltid viktigt att hålla isär sina olika roller, oavsett vilken fråga det rör.
Svar från Kristdemokraterna
Vi ser inte att vi detta problem inom vårt parti.
Svar från Liberalerna
Inget svar lämnat.
Svar från Moderaterna
Alla politiker omfattas av jävsregler och skall inte delta i beslut där de är
jäviga. Vi tycker att även om inte formellt jäv föreligger så bör politiker inte delta i
beslut som rör områden där de har egna intressen. Men om ni avser Spårvagnsstäderna i Sverige är det ingen lobbyorganisation.
Svar från Miljöpartiet
Är det inte lätta att man kan hamna i en jävsituation? Att de politiker som verkat för
cykelväg, bilväg, järnväg, spårväg eller annan infrastruktur efter demokratiskt fattade
beslut är med i de organ som ser till att besluten verkställs ser vi inget problem med.
Om t ex tekniska nämnden bra skulle bestå av förtroendevalda som inte är för
någonting så skulle det bli mycket märkligt. Lunds kommun engagerar sig i både
Spårvägsstäderna och svenska Cykelstäder. Det är organisationer som styrs av
kommunerna även om de även har en extern finansiering från associerade
medlemmar i respektive bransch. Det är ett bra sätt att ha ett erfarenhetsutbyte med
kommuner som liksom vi brinner för hållbara transporter.
Svar från Sverigedemokraterna
Svårt att svara på eftersom frågan inte anger om den är principiell eller avser att fallet
konkret skulle vara så i Lund. Om det andra är fallet, vilka politiker som är det som
avses. Vad heter de?
Svar från Socialdemokraterna
Lunds kommun är medlemmar i Spårvagnsstäderna eftersom att det är kommunen
som bygger spårväg. Spårvagnsstäderna är ingen lobbyorganisation. Syftet är inte
att övertyga andra, utan det är en organisation där kommuner och landsting som har
eller planerar för spårväg byter erfarenheter samt gemensamt arbetar för bra
regelverk med mera. Företrädare för företag är inte representerade i styrelsen och
påverkar inte föreningens arbete. Kommunen representeras av en företrädare för
styret och en för oppositionen i de organisationer/bolag där kommunen är
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medlemmar tycker vi är väldigt naturligt. Om det uppstår en jävssituation ska detta
givetvis anmälas när beslut tas.
Svar från Vänstern
Lunds kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att Lunds kommun ska bygga
spårväg och att Lund ska vara medlem i föreningen Spårvägsstäder (om det är en
som ni syftar på). Kommunen är med i många olika organisationer som arbetar för
olika saker och jag ser ingen jävssituation i detta.

Vid pennan och t-bordet
Lars Wide
Sekr. Genarps Byalag
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