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Kommunens budget måste skapa förutsättningar för att nå målen i Fokus Genarp
Många Genarsbor har med stort engagemang deltagit i arbetet med och kommit med förslag
inom ramen för utvecklingsprojektet Fokus Genarp, och man ser fram emot att de förslag som
finns i slutrapporten ska börja genomföras.
Åtgärderna kostar i de flesta fall pengar och därför är det självklart att det måste framgå i
kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget genom tydliga politiska beslut i
form av målsättningar och resurser för att kunna genomföra förslagen.
En del av de viktigaste förslagen för att Genarp ska kunna utvecklas och bli en långsiktigt
hållbar kommundel:
1. Utveckla Medborgarhuset
- Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04, § 87 efter en skrivelse från Genarps
föreningar i november 2017, att Medborgarhuset ska stanna i kommunens ägo,
"i syfte att stärka Genarps utveckling". Nu måste det därför avsättas resurser för
att kunna genomföra förslagen under Q 1 2019.

2. Utveckla ett centrum i Genarp
Byggnadsnämnden har tagit beslut om att en plan ska tas fram för utveckling av
Genarps centrum, med bl a byggandet av lägenheter. Framtagandet av en plan
innebär inte per automatik att det blir byggt. Kommunen måste även tydliggöra att
man är beredd att aktivt arbeta med att genomföra en byggnation.
3. Cykelväg längs Heckebergavägen
- Detta är en fråga vars behov diskuterats i decennier. Kommunstyrelsen beslutade
2015-11-04, § 379, att uppmana Tekniska nämnden att initiera överläggningar
med Trafikverket kringförutsättningarna för att anlägga en cykelväg. Skälet är att
denna väg ansvarar Trafikverket för, men det är också Genarps "centrumgata",
samtidigt som den trafikeras av tunga lastbilstransporter. Det är oklart om
Tekniska nämnden genomfört några konkreta överläggningar med Trafikverket?
Någon överenskommelse med Trafikverket finns dock inte såvitt vi känner till.
4. Cykelväg till Esarp, samt vidare på mindre landsvägar till Kyrkheddinge och Lund
- Det har varit en målsättning under lång tid i den översiktliga planeringen att
Genarp i likhet med övriga orter ska kopplas till det regionala cykelvägnätet. Vid
utbyggnaden av Esarpsvägen anlade Trafikverket tyvärr ingen cykelväg. En
utbyggnad av en cykelväg till Esarp är därför angelägen. Därefter kan man cykla
på mindre landsvägar via Alberta, Kyrkheddinge och vidare till Staffanstorp/Lund.
En cykelväg längs denna sträcka skapar också goda förutsättningar för att cykla,
från Lund och omkringliggande orter, till skogs- och naturområdena runt Genarp.
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5. Förbättrad kollektivtrafik
Ytterligare förbättring av kollektivtrafiken behövs. Det som i dagsläget är mest
angeläget är att under dagtid kunna nå Dalby för att bl a kunna besöka
vårdcentralen där,

Kommunstyrelsen måste ta en aktivare roll för uppföljning och samordning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-15, § 217, med anledning av Fokus Genarps slutrapport
bl a, uppmana nämnder och styrelser att beakta Genarpsbornas initiativ samt att fortsätta
implementera de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i slutrapporten.
I vilken grad kommer nämnderna att "beakta" kommunstyrelsens uppmaning?
Vi har farhågor för att så inte kommer att ske i tillräcklig omfattning:
A. När det gäller byggandet av bostäder, synnerhet lägenheter, så har byggföretagen i
stort sett endast fokus på staden Lund. Planerade byggprojekt i de östra
kommundelarna, såsom Genarp, skjuts oftast på framtiden.
B. Kommunens förvaltningar har en begränsad kunskap om beslutade politiska mål att
hela Lunds kommun ska utvecklas, samt vilka åtgärder som krävs för att nå målen,
samt om behoven i bl a Genarp. Planerna på att sälja Medborgarhuset är ett ex på det.
C. Byggföretagens fokus på stan, innebär att de driver på för att få fram sina resp projekt,
vilket sannolikt också påverkar förvaltningarnas möjligheter att ta fram byggplaner i
de östra kommundelarna, bl a Genarp.
D. Kommunledningarna - oavsett partifärg - arbetar inte målmedvetet och kontinuerligt
med att genomföra politiska mål i bl a den översiktliga planeringen. Man följer inte i
heller i tillräcklig grad upp att politiska beslut genomförs eller samordnas mellan
förvaltningar/nämnder.
Det behövs förbättrad geografisk samordning av kommunal verksamhet
E. I föreningarnas skrivelse, till kommunstyrelsen, som nämns ovan, framfördes förslag
om bättre hushållning och effektivisering av kommunal verksamhet, bl av park- och
grönyteskötsel samt vaktmästeri. I skrivelsen nämndes behov av att "kommunala
nämnderna/förvaltningarna samarbetade mera och tex hade bättre geografisk
samordning av sin verksamhet. " bl a,. " skötseln av grönytor, men även
fastighetsskötsel och vaktmästeri" ... "Genom samordning att åtgärda ev. fel som
uppstått sparas pengar, samtidigt som servicen för Genarpsborna förbättras ".
•
Kommunstyrelsen nämner dock inget om detta i sitt svar på skrivelsen, 2018-04-04, § 87.
Det är dags att lämna nämnders/förvaltningars "stuprörstänkande", och utgå från medborgarnas
behov i kommunens olika delar. Det är kommunstyrelsen som enligt reglementet, § 1, har
"övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten "
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