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Protokoll FG-möte 

  
 Plats: Träffpunkten Genarp  
 Datum: 2019-02-25  
 Tid: 09.00  
   
Närvarande: Bernt Bertilsson (BB), Kent Petersson (KP), Lars Wide (LW), Stig 
Andersson (SA), Arne Olsson (AO), Per Sköld (PS), Gunnar Jönsson (GJ). 
 
Ordförande: Kent Petersson 
Sekreterare: Lars Wide 
 
 
Syfte 
Syftet med motet är att få reda på status i projektet Fokus Genarp och vilka 
aktiviteter som finns för närvarande som den nya ordförande, Bernt Bertilsson, driver  
i arbetsgruppen "Utveckling av tätorterna utanför staden". 
 
Mål 
Att få besked om många aktiviteter som håller på att genomföras 
 
 
Inledning 
Mötet inleds med lite kaffe och diskussion om vad som händer inom Lunds kommun. 
När vi refererar till de dokument, "2018-11-07 Till styrgruppen för utvärdering av 
Fokus Genarp"  samt “Kommunens budget måste skapa förutsättningar för att nå 
målen I Fokus Genarp” som är inskickade som underlag för mötet visar det sig att BB 
inte läst dokument eller hunnit bli så insatt I frågorna för Fokus Genarp. Mötet får ta 
en annan inriktning istället och i princip ställa frågor som BB ska få återkomma med 
svar på i möjligaste mån. 
 
BB tillträdde som ordförande 1/1 2019 för "Utveckling av tätorterna utanför staden" 
och berättar att hans grupp ska ta med sig erfarenheter från Fokus Genarp till nästa 
fokusprojekt som är Fokus Södra Sandby. Vi anser att de måste arbeta parallellt så 
att de inte tappar Genarp eftersom det nu finns bra frågor att arbeta med. Risken 
finns att det blir en hyllvärmare och BB är med på att det nu måste bli verkstad av 
alla frågor och problem till konkreta förslag. 
 
BB redogör för deltagarna i styrgruppen för "Utveckling av tätorterna utanför staden"; 
• Bernt Bertilsson (C), ordförande  • Johanna Lundell (L) 
• Björn Abelsson (S), vide ordförande  • Magnus Liljeroth (SD) 
• Rikard Sahlin (M)  • Torsten Czernyson (KD) 
• Lars Wirén (MP)  • Carl Gustav Jönsson (FNL) 
• Nita Lorimer (V)  • Bo Wennergren (FI) 
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KP leder mötet och frågor ställs. 
 
1. Centrumutvecklingen 
Det är förmodligen en av de viktigaste punkterna och PS läser upp ett dokument  från 
2015 -11-04. Protokollsutdrag från kommunstyrelse §379 Beslut:       
"Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden 
att utarbeta en strategi i syfte att utveckla centrum I Genarp." 
 
Det är alltså fyra år sedan och ingenting har hänt mer än bara tomt prat med politiker 
och tjänstemän ! 
 
LW: En formell fråga som ställdes till politikermötet med sittande politiker, 19-01-17, 
men togs ej upp i deras mötesanteckningar men ska nu repeteras: 
- Hur kan tidsaxeln för centrumutveckling kortas ner från ca fyra år till två år? 
 
GJ: Planprogrammet ska påbörjas 2019 men det nämns ej om slutdatum. Frågan blir 
därför: 
- När ska planprogrammet slutföras? 
 
Förslag från BB kommer att arbetsgruppen "Utveckling av tätorterna utanför staden" 
ska genomföra mötet i maj i Genarp och att Byalaget kan få delta framöver. 
 
BB nämner att krasst så är bankomaten den enda punkten som utmynnat från Fokus 
Genarp. Detta dementeras dock eftersom bankomatfrågan tagits upp före Fokus 
Genarp och bara åker "snålskjuts" på Fokus Genarp. Det enda konkreta resultatet 
från Fokus Genarp är de tjejer som tagit fram bättre skyltning av ridstigar och den 
välkomstgruppen som tagit fram förslag med aktiviteter för de asylgodkända som ska 
flytta in i Genarp 2019. 
 
 
 
2. Medborgarhuset  
För tillfället håller delar av medborgarhuset på att repareras där ventilation och 
belysning har utförts. Arbetsgruppen för centrumutveckling tog fram ett 14-
punktsförslag där vi tror att det borde vara mer kostnadseffektivt att upphandla en hel 
renovering och ombyggnad än de små åtgärder som är utförda. BB får med sig kopia 
på en PPT av 14-punkts förslaget för att kunna följa upp.  
 
KP berättar att de söker pengar för bygge av uteplatsen men systemet är väldigt 
tungrott med att söka pengar. KP ska skicka kopia på ansökan så att Lund kommun 
kan bli medfinansiär eftersom Leader bara betalar ut pengar efter ett projekt. Därför 
behövs det någon som ligger ute med pengarna under projektets genomförande. 
Frågan är: 
- Vad är status på renovering av Medborgarhuset? 
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3. Cykelväg 
Behovet är stort av cykelväg och tas upp för diskussion där alla tycker det är genant 
av Lunds kommun som slår sig för bröstet att vara en cykelkommun när man inte ens 
har cykelbanor till alla sina östra kommundelar. Att bygga cykelbanor inne i centrum 
av befintliga gator är lättplockade poäng och som syns av medborgare. 
 
Lunds gatuchef Per Eneroth är kontaktpersonen vad gäller cykelvägar i kommunen.             
                                    
Även här fick Tekniska nämnden en uppmaning efter beslut i kommunstyrelsen att 
initiera överläggningar med Trafikverket  för att anlägga en cykelväg längs 
Heckebergavägen den 2015-11-04.  
 
Det finns en arbetsgrupp (AG Buss/cykelbana) som fortsätter arbeta efter Fokus 
Genarp och tillhör nu Byalaget. Dessa personer jobbar hårt men finner arbetet väldigt 
tungrott och med blekt intresse från kommunen. Frågan är: 
- Vad är status inom kommunen på intresse och cykelvägsarbete?  
 
 
 
4. Kollektivtrafik 
Även vad gäller bussförbindelser så är det tungrott för arbetsgruppen. Bland annat 
ha de kommit fram till att slå ihop två linjer så att byte slipper göras och trafiken blir 
smidigare. Detta förslag har mottagits positivt men inga besked om när det kan 
genomföras. 
 
När Byalaget haft diskussioner med kommunpolitiker om busstrafik så läggs frågan 
över på att det är en fråga för Region Skåne. Detta är dock ett enkelt försök att ducka 
i frågan. Men det är knappast är Region Skåne som drivit behovet av spårväg inne i 
Lund så visst kan kommunen driva kollektivtrafikfrågor om intresse- och den politiska 
viljan finns. Frågan är: 
Frågan är: 
- Vad är status inom kommunens arbete tillsammans med Region Skåne  för  
  busstrafiken?  
 
 
 
5. Fribyggartomter 
Diskussion förs om fribyggartomter som är lågt prioriterat område för sittande 
politiker och opposition. Efter påtryckningar från politiker så skulle kvarteret 
Kuylenstjerna prioriteras för flyktingboende eftersom det var planlagd mark och 
kunde då gå politikerna till mötes. Intresset påstods vara lågt eftersom bara en 
person hade fått kontrakt på tomt. Detta är dock ren historierevisionism eftersom 
tomterna endast legat ute för försäljning i tre veckor. Att begära att folk ska fatta 
beslut om nytt boende där faktorer som påverkas är; ny skolgång för barn, dagisplats 
frågor, typ av hus för byggnation, banklån, nya arbetsförhållanden, hitta 
byggentreprenör och många andra frågor som ställs för en familj eller person som 
ska bygga hus. 
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Kommunens tomtkö är dessutom väldigt antikt och trubbigt system för att försöka 
sälja tomter på. Att ha ett sådant system kan lätt bli ett smidigt system för politiker 
och tjänstemän att kunna "gasa och bromsa" utifrån den politiska agendan istället för 
medborgarnyttan. 
 
Det hade varit klädsamt om sittande allians hade krävt att planområdet Åbron hade 
aktualiserats för fribyggartomter innan det befintliga togs bort. Åbrons tidsperiod hade 
löpt ut men borde vara administrativt enkelt att genomföra / uppdatera om den 
politikiska viljan fanns. 
 
En annan konstig aspekt i frågan om fribyggartomter är varför det ännu inte byggts 
efter drygt två år? Förklaringen från LKF är att det enda förslaget på bygge av 
fastighet låg över budget. En ny definition är nu att området ska till hälften prioriteras 
för "utsatta" grupper i samhället. Alltså inte boende för asylgodkända. 
 
En annan konstig fråga är hur Lunds kommun kan sälja marken för 5Mkr billigare till 
LKF men samtidigt påstå att "Järnhandlaren" ligger för högt i pris vid diskussion om 
centrumutveckling. 
 
Vid markanläggningsarbetet av industriområdet så anlades även kvarter 
Pottemakaren, Wollmar och Wrangel (utöver Kuylenstjerna som fribyggartomt). 
Planen för dessa kvarter har aldrig offentliggjorts och svar har undvikits från 
Exploateringsenheten vid förfrågan. En tidigare fråga som ställts till Björn Abelsson 
men ej kommit med svar på är; 
- Hur såg planen ut vid markarbetet för kvarter Pottemakaren, Wollmar och Wrangel 
och vad var kvarteren ämnade för? 
 
 
 
6. Marknadsföring Genarp 
En fråga vi ställde för ett år sedan är hur byarna marknadsförs av kommunen där 
svaret blev att de anställt kommunikatörer som bla. ska arbeta med att utforma 
kommunens hemsida bättre. Byalaget har lämnat in förslag på texter och upplägg 
men ej fått något gensvar. Frågan till kommunen är därför; 
- När blir Genarp bättre synligt på kommunen hemsida? 
 
 
 
7. Koordinering inom kommunen 
GJ lyfter ett problem med att kommunen inte når ut i tätorterna för att lyssna av de 
problem och behov som finns. Det bör inte vara Byalaget som hela tiden lyfter allt 
som ska / bör göras i Genarp. Byalaget bygger på ideella krafter som kanske inte 
alltid finns eller har kraft till allt. GJ föreslår att det måste finnas någon person i 
kommunens system som koordinerar och följer upp problem och behov i tätorterna. 
Denna koordinator bör sitta ute i tätorterna men skulle ändå kunna vara uppkopplad 
mot kommunen och lösa sin administration. Koordinatorn ska inte vara kopplad till 
den dagliga servicen som Servicecenter utför, utan koordinatorn ska arbeta med mer 
långsiktiga frågor och lyfta det för tjänstemän och politiker.  
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Att Fokus-projekten skapas av kommunen kan ses som ett tecken på att arbetet med 
de tätorterna ligger efter och har försakats, vilket innebär att kommunen har ett 
systemfel eller en brist i arbetet med de östra kommundelarna. Det upplevs att Lund 
har det största fokus i kommunens arbete. Frågan är: 
- Hur ser kommunen på att ha ett bättre arbete ute i tätorterna? 
 
 
8. Tandläkare 
Befintlig tandläkare i byn påstås har lägre beläggning vilket inte är så konstigt när 
många bokas över till Staffanstorp. Om detta fortskrider kommer det bli en chimär 
minskning av besökare och kan därför läggas ner eller flyttas helt och hållet. Detta är 
förödande när många äldre har svårt att resa, framförallt med de så extremt dåliga 
bussförbindelserna. Skolorna kommer också drabbas hårt med stigande 
reskostnader och större avbräck för undervisningen. Frågan är: 
- Hur säkerställer man att tandläkaren kommer vara kvar i Genarp? 
 
 
9. Läkare 
Det finns olika delar som behöver läkare (Solhem, hemtjänst, skola, öppenvård) och 
det finns olika huvudmän för att bemanna dessa. Byalaget har föreslagit att Region 
Skåne och Lunds kommun ska försöka koordinera detta. Anders Almgren tog till sig 
idén till sitt hjärta och skulle driva detta som ett pilotprojekt. Frågan är: 
- Hur går det för Anders Almgrens pilotprojekt? 
 
 
10. Skolorna 
Det har meddelats byalaget att många föräldrar flyttar sina barn från Genarps skolor 
eftersom kvaliteten sjunker och eleverna får inte den hjälp de behöver. När vi lyft 
detta för politikerna får vi till svar att det är inom felmarginalen och inte är något att 
oroas över vilket är ganska ansvarslöst eftersom det är viktigt att tag i problemen 
direkt så fort det börjar märkas. Frågan är om det är lärarbrist, problem med 
ledarskap eller om att en rektor även ansvarar för en skola i Södra Sandby. 
Frågan är: 
- Hur säkerställer vi att det inte är några problem eller hur löser man elevflykten? 
                           
 
 
11. Fritidsgården 
Bemanningen av fritidsgården är under all kritik. Den har varit stäng långa perioder 
och under sportlovet var den stängd pga sjukdom. Det är märkligt att man inte har 
resurser att kunna täcka upp för sjukdom. Frågan är: 
- Hur kommer framtida bemanningen vara för fritidsgården? 
 
 
12. Uteaktiviteter 
Aktiviteter för ungdomar och Genarpsbor som skatepark och utegym har diskuterats 
länge. Bland annat har en person drivit förslaget om skatepark hårt och länge men 
gehöret har varit ljummet. Under 2019 kommer det flytta in ca 34 barnfamiljer då 
behovet kommer öka markant på aktiviteter. 
- När och var kommer skatepark och utegym byggas? 
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13. Skadegörelse 
Under de senaste 9-10 månaderna har skadegörelser i Genarp ökat, så som; 
sönderskurna bildäck, inbrott i idrottshallen, knivrånförsök, förstörd busskur, 
okynnesåkningar av EPA-traktorer, raketsskjutningar, dieselstölder, narkotika 
försäljning vid skola och annat skit. Vi har lyft problemen med Philip Sandberg och 
han säger att de har måndagsmöten med Polis och andra aktörer för diskussion om 
problemen. Vi har även fått svar på att civilpoliser finns i byn som har “kontroll på 
läget”. Frågan är: 
- Vad är de konkreta åtgärder som kommer göras från kommunen för att råda bot på  
  problemen? 
 
 
 
14. Idrottsplatsen 
Philip Sandberg sa vid möte med Byalaget 19-01-17 att det ska byggas nya 
omklädningsrum vid idrottsplatsen. De sittande politikernas ambition är att "plocka 
lågt hängande frukt" till att börja med. Frågan är: 
- När kommer bygget av nya omklädningsrum påbörjas och vara klart. 
  (Ej upphandlingen utan det fysiska arbetet) 
 
 
 
15. Idrottshallen 
Den relativt nybyggda idrottshallen är alltid fullbokad och bromsar utvecklingen av 
idrott för föreningar och privatpersoner som vill nyttja idrottshallen. I kommunens 
Översiktsplan finns det inritat / reserverat för idrottsområde i skogsdungen söder om 
befintlig idrottshall. Häckebergaskolan har bara en liten gymnastiksal. Behovet är 
därför stort för en till idrottshall. Frågan är: 
- Hur ser kommunens planer ut för att bygga en till idrottshall eller bygga ut  
   nuvarande? 
 
 
 
16. Kommunal samordning 
Underhåll och skötsel av parkområdena och vaktmästeri i Genarp sköts av olika 
entreprenörer eftersom de olika förvaltningarna har egna markområden som ska 
skötas. Detta innebär att det exempelvis kommer fyra-fem olika firmor och klipper 
gräs. Det borde vara mer kostnadseffektivt om upphandlingen gjordes tillsammans 
av de olika förvaltningarna och att kvalitén höjs. Här borde finnas mycket pengar att 
spara inom hela kommunen. Detta problem eller slöseri med pengar har byalaget lyft 
länge men inte sett någon förändring av. Men någon i kommunen måste äga frågan 
och driva detta. Frågan är: 
- Vilka aktiva åtgärder har kommunen gjort för att samordna upphandling av    
  parkskötsel, underhåll och vaktmästeri?  
 
 
 
 



 7 

 
Avslutning 
Avslutningsvis så tackar Byalaget för att Bernt tagit sig tid att komma. Bernt lovar att 
återkomma med tid för nästa möte och även återkomma med återkoppling på vad 
som hänt vid mötet med övriga inom gruppen för "Utveckling av tätorterna utanför 
staden" som kommer ske den 7 mars. 
 
Bernt föreslår också att mötet för gruppen "Utveckling av tätorterna utanför staden" 
kommer att ske i Genarp den 9 maj där Byalaget är välkomna att delta efter deras 
ordinarie möte som kommer vara kl.17-19. Detta tillfälle är Byalagets ordinarie 
månadsmöte som då kommer förläggas i anslutning till gruppen för "Utveckling av 
tätorterna utanför staden". 
 
Bernt lovade också att han  "... kommer arbeta stentufft för utvecklingen av de östra 
byarna". Ett välkomnande löfte eftersom det sällan händer något efter de tomma 
löftena som utfärdas. 
 
Slutledningsvis vill Byalaget återigen framföra att det är mycket snack och lite 
verkstad från kommunen och nu börjar Byalaget bli trötta på allt snack. 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 190226 
Lars Wide  
 
 
 
Justerat 190309 
Bernt Bertilsson 
 
Anm.; Nedan inskickade dokument fr Genarps Byalag har ej diarieförts av Lunds kommun varpå Bernt 
Bertilsson inte kan stå för bemötandet. 
 

• Till styrgruppen för utvärdering av Fokus Genarp, 2018-11-07 
• Kommunens budget måste skapa förutsättningar för att nå målen 

i Fokus Genarp 2018-11-05 


