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Lund 2017-01-23

Fråga till Elin Gustafsson (S), Kultur- och fritidsnämndens
ordförande
I december 2015 sade Socialdemokraterna upp kontraktet för Bibliotek Väster till 2018, med
den fromma förhoppningen att biblioteket skulle kunna flytta in i Folkparken. Liberalerna
reserverade sig som enda parti mot beslutet. Innan man säger upp lokaler för att flytta ett
bibliotek måste man ha ett konkret, färdigt alternativ.
När det sedan visade sig att Folkparksprojektet blivit 50 mkr dyrare än tänkt och knappast kan
stå klart till nästa år hotades biblioteket av nedläggning. Tidigare under mandatperioden har
Socialdemokraterna lagt ner biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra.
Tack vare en skrivelse från Vänsterpartiet gick Socialdemokraterna i december 2016 med på
att utreda förutsättningarna för en förlängning av kontraktet. Utredningen har visat att det går
bra att förlänga kontraktet med ett år.
Min fråga till Elin Gustafsson är därför:
Vill Socialdemokraterna ha kvar Bibliotek Väster?

Gunnar Brådvik (L)

Lund, 2017-01-25

Fråga till Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i
tekniska nämnden, angående busstrafik till Stångby och
Vallkärra

Liberalerna har tidigare fått stöd för sin linje att förbättra kommunikationerna till Stångby och
Vallkärra. Vi har förslagit utökad trafik med nuvarande linje 21 vissa helger och kvällar, men
även en förlängning av nuvarande linje 4 från Norra Fäladen vissa tider på dygnet. 2015-0415 fattade tekniska nämnden beslut att överlämna vår skrivelse till Skånetrafiken med en
uppmaning om att den ska behandlas i den pågående linjeöversynen för stadsbusstrafiken.
Samtliga politiska partier som representeras i nämnden ställde sig bakom beslutet.
Men när förslaget nu redovisas av Skånetrafiken, efter långa överläggningar med Lunds
kommun innehåller det försämringar för Stångby och Vallkärra genom att nuvarande linje 21
helt dras in från 2018. Detta trots att busslinjen är ett viktigt komplement till tågtrafiken och
ett sätt att minska bilberoendet i utbyggnadsområden i västra Stångby. Visserligen föreslår
Skånetrafiken att nuvarande linje 3 till Nöbbelöv förlängs till Stångby vissa tider på dygnet
som kompensation. Rutten till Lunds C blir dock mycket längre samtidigt som högstadie- och
gymnasieelever boende i Stångby får svårare att ta sig till sina respektive skolor. Det gäller
inte minst alla högstadieelever som dagligen pendlar till Lerbäckskolan och som nu går miste
om denna möjlighet.
Min fråga till dig är:
Anser du att försämringar i kollektivtrafiken till Stångby och Vallkärra är försvarbara
samtidigt som du, i egenskap av ordförande i tekniska nämnden, fick i uppdrag av
nämnden att verka för förbättrade bussförbindelser?

Philip Sandberg (L)
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Svar på interpellation från Inga-Kerstin Eriksson avseende cykelväg längs med
Heckebergavägen i Genarp
Tack för denna interpellation. Vi från Miljöpartiet och Socialdemokraterna delar Inga-Kerstin
Erikssons (C) önskan om att förbättra möjligheterna för barn och unga att cykla i Genarp. Statistiken
från de nationella resvaneundersökningarna under åren 1995-2014 visar:
”att barn och unga vuxna cyklar allt mindre (Figur 2.4), medan cyklandet i de övre åldrarna
är på väg att öka. Barn (6–14 år) cyklar 42 procent kortare sträcka nu än under mitten av
1990-talet, och ungdomar och unga vuxna (15–24 år) cyklar 46 procent kortare nu.”
(Rapport 2015:14 från Trafikanalys).

Det här är mycket oroande. Att få ett hållbart och hälsosamt resebeteende med sig från unga år är
viktigt för att skapa förutsättningar för en hållbar och hälsosam livsstil livet igenom. För att vända den
här trenden behöver skola och föräldrar i större utsträckning än idag uppmuntra barn och unga att
cykla (och gå) till skolan istället för att bli skjutsade med bil. Men för att föräldrar och barn ska känna
sig tryggare i trafiken behövs också utökade satsningar på cykelinfrastruktur från kommuner, regioner
och staten.
En cykelväg längs med den statliga vägen Heckebergavägen skulle göra trafikmiljön för cyklister i
Genarp tryggare, särskilt för cyklande barn och ungdomar. Därför har Miljöpartiet och
Socialdemokraterna valt att prioritera upp åtgärden cykelväg längs med Heckebergavägen i vår RTI ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren
2017-2019. Vi har också erbjudit att kommunen medfinansierar cykelvägen till 50 % trots att den är en
del av den statliga infrastrukturen och därmed egentligen borde finansieras till sin helhet av staten.
Anledningen till att vi ändå erbjuder denna medfinansiering är eftersom vi menar att vägen är av stor
betydelse för barn och ungdomar.
Inga-Kerstin Eriksson undrar: Finns det några resultat från överläggningar med Trafikverket om
cykelvägen i Genarp?
Det finns det i dagsläget inte. Svar på ansökningarna brukar meddelas runt april så vi väntar
fortfarande på besked. Eftersom detta är en angelägen fråga för Lunds kommun lyfts behovet av
cykelvägen i vår dialog med Trafikverket, men deras besked är att vi får besked först efter prövningen
av RTI-ansökan.
Vidare undrar Inga-Kerstin Eriksson: Hur ser möjligheterna ut för att Trafikverket den här gången ska
bevilja nämndens ansökan om finansiering till cykelvägen?

Det kan jag egentligen enbart spekulera kring. I Trafikverkets anvisningar till ansökan står:
”Åtgärder för trafiksäkerhet på det kommunala väg- och gatunätet ska vara
föranledda av eller kunna härledas till trafikens effekter. Åtgärder för ökad
trafiksäkerhet ska bidra till att antalet döda och svårt skadade i trafiken minskar och

de ska förbättra för oskyddade trafikanter. Region Skåne har tagit fram en rapport i
samverkan med Trafikverket Region Syd som heter ”Regionalt huvudnät-för
arbetspendling med cykel i Skåne (daterad 2015-12-21). I rapporten framgår inom
vilka relationer det är störst chans att en pendlingsresa med cykel uppkommer.
Ansökningar med objekt som ingår i huvudvägnätet kommer att prioriteras.”
Vi anser såklart att åtgärden är mycket viktig för att förbättra för oskyddade trafikanter. Dock
ska man veta att Genarp inte är särskilt utpekat i den rapport från Trafikverket och Region
Skåne om arbetspendling på cykel som Trafikverket hänvisar till. I rapporten har de lyft fram
cykelförbindelser mellan orter utifrån planeringskriterier:
”Det första prioriteringskriteriet kräver en ort med minst 50 000 invånare, en ort med
minst 15 000 invånare och ett avstånd på maximalt 20 km dem emellan. Det andra
prioriteringskriteriet kräver en ort med minst 15 000 invånare, en ort med minst 10
000 invånare och ett avstånd på maximalt 10 km dem emellan.”
Min förhoppning är ändå att Trafikverket ser vikten av trafiksäkerhet för barn och unga och
potentialen i att ha bra cykelvägnät inom orter för att på så sätt öka inte bara arbetspendling
mellan orter med cykel utan även exempelvis cykling som en viktig del i hela resanperspektivet då ofta cykel kombineras med kollektivtrafik.
Slutligen frågar Inga-Kerstin Eriksson: Vilka åtgärder är du som Tekniska nämndens
ordförande beredd att vidta för att höja trafiksäkerheten och ge goda möjligheter för barnoch unga i Genarp om Trafikverket än en gång avslår kommunens ansökan.
Vi utgår naturligtvis från att ansökan ska bli positivt behandlad. Att börja diskutera andra
åtgärder i dagsläget menar vi därför inte är aktuellt. Eftersom det är en statlig väg är det helt
nödvändigt att Trafikverket tar sitt ansvar när det gäller anläggandet av cykelväg. Vi frångår
dessutom redan principen om att staten ska betala för statlig infrastruktur då vi nu erbjuder en
generös medfinansiering om 50 %. Vår förhoppning är att detta ska hjälpa Trafikverket att
fatta ett klokt beslut.

Emma Berginger
Kommunalråd (MP)

