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Lund, 2017-05-30

Fråga till Peter Fransson (S), socialnämndens ordförande 
angående kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma rättigheter och livschanser oavsett ursprung eller 
bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många Lundabor som drabbas av det hedersrelaterade 
förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar kartläggningen från 2009 att 70 000 unga lever 
hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig 
med. Siffrorna är 7 år gamla och är förmodligen bara toppen av ett isberg eftersom 
mörkertalen är stora.

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även vuxna. Pressen är särskild hård att man ska gifta 
sig med någon från sin egen etniska eller religiösa grupp. HBTQ-personer är extra utsatta då 
det ofta innebär fara för sitt liv att vara öppen. Hur många män och kvinnor som lever under 
hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart. 

I förra årets budget ville vi liberaler satsa 500 000 kronor årligen på att kartlägga 
omfattningen av det hedersrelaterade förtrycket bland unga på Lunds skolor. Satsningen 
skulle även gå till ökade insatser mot våld och förtryck i hederns namn.  Socialnämnden 
ordförande Peter Fransson (S) sade att det inte behövs eftersom det redan görs inom ordinarie 
tjänst. 

Min fråga till dig är:

Har en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck bland Lunds 
unga färdigställts i enlighet med ditt anförande i förra årets budgetdebatt? 

Om nej, kan du garantera att en sådan kartläggning kommer att göras under 
innevarande år? 

Philip Sandberg (L)







Interpellationssvar  

Emma Berginger 

Kommunalråd (MP) 

Lund 2017-05-31 
 
 

Svar på interpellation från Inga-Kerstin Eriksson avseende det fortsatta arbetet för en 

cykelväg längs Heckebergavägen i Genarp 

 
Tack för denna interpellation som följer upp den interpellationsdebatt angående cykelväg längs med 

Heckebergavägen i Genarp som jag och Inga-Kerstin Eriksson hade i januari i år. Tekniska nämnden 

har under flera år ansökt om medel för att bygga cykelväg längs med Heckebergavägen i Genarp ur 

den pott för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder som finns reserverade i den regionala 

transportinfrastrukturplanen, även kallad RTI. 

Vi från Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser denna cykelväg som mycket viktig då den skulle göra 

det tryggare och säkrare att cykla i Genarp, något som särskilt skulle gynna barn och unga, en 

målgrupp som vi ser som särskilt viktig när det gäller behovet av att öka cyklingen. Eftersom 

väghållaren för Heckebergavägen är Trafikverket borde de rimligen finansiera cykelvägen. Ändå valde 

tekniska nämnden i sin ansökan att erbjuda Trafikverket att kommunen skulle medfinansiera denna 

cykelväg till 50%. 

Tyvärr har Trafikverket valt att inte bevilja vår ansökan. Just i år var potten för trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder enbart 7 mkr, vilket till viss del kan förklara varför vår ansökan inte beviljades. 

Kommande år är potten 23 mkr per år. Det har dessutom aviserats att dessa potter kan komma att höjas 

väsentligt i kommande års RTI-plan. 

Inga-Kerstin Eriksson frågar: Kommer Tekniska förvaltningen nu att utreda förutsättningar och 

kostnader för att bygga den planerade cykelvägen i egen regi? Om ja, när kan den utredningen bli 

klar? 

Tekniska förvaltningen har med anledning av avslaget på RTI-ansökan nyligen initierat en 

konsultutredning kring cykelvägar i Genarp. Då tittar de inte bara på cykelväg längs 

Heckebergavägen, utan tar ett lite större grepp och ser över förbättringar för cykel även på delar av 

Gödeslövsvägen och området däromkring. Utredningen beräknas klar efter sommaren. 

 

Vilka andra åtgärder kan Lunds kommun vidta för att säkerställa trafiksäkerheten för cyklister i 

Genarp? 

Den utrednings som nu pågår kommer att ge ett bra underlag för fortsatt arbete med trafiksäkerhet för 

cyklister i Genarp. Lunds kommun har dessutom redan genomfört en hastighetssänkning, vilket har 

ökat trafiksäkerheten för cyklister i Genarp och övriga tätorter i Lunds kommun. För den upplevda 

tryggheten bedömer jag ändå att det är viktigt med trafikseparerad infrastruktur för cykel, varför det är 

angeläget att det byggs cykelvägar längs med Heckebergavägen och även Gödeslövsvägen. Olika 

åtgärder för att förbättra för cyklister kommer också att ingå i uppdateringen av Lunds kommuns 

cykelstrategi. 

 

Kommer du att pressa Trafikverket för att de ska ta sitt ekonomiska ansvar för cykelvägen? 

Ja, jag med fler representanter från kommunledningen träffar Trafikverket i juni och jag kommer då att 

ta upp frågan om att Trafikverket bör ta sitt ansvar för att finansiera cykelvägen. 

Emma Berginger 

Kommunalråd (MP) 

Ordförande i tekniska nämnden 



Interpellationssvar  
Anders Almgren (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  

 
 
 
 
 

Svar på interpellation från Philip Sandberg (L) angående ökat EU-stöd till Lunds 
kommun.  
 
Philip Sandberg har i en interpellation till mig ställt frågor till mig om Lunds kommuns arbete 
med att i större utsträckning erhålla EU-stöd för olika projekt och verksamheter. 

Satsningen på att höja ambitionerna och kompetensen genom att inrätta en central 
stödfunktion för EU- projekt och andra former av medfinansiering var ett viktigt initiativ från 
vår rödgröna kommunledning. En sådan satsning har aldrig tidigare gjorts och behovet är stort 

Vi har i kommunledningen denna mandatperiod upplevt att arbetet med EU-stöd samt annan 
extern stödfinansiering varit eftersatt och i delar helt obefintligt. Vi kan alla konstatera att 
detta inte alls var prioriterat under de senaste åtta åren av borgerligt styre. Jag välkomnar 
därför Philip Sandbergs och Liberalernas tilltagande intresse i frågan. Tillsammans har vi 
goda förutsättningar förbättra förutsättningar för extern stödfinansiering väsentligt. 

Som Sandberg uttrycker i sin interpellation till mig fanns det i februari 2015 en stor enighet 
om att godta erbjudandet från Kommunförbundet Skåne (KFSK) och låta de genomföra en 
EU-projektanalys (EPA). Det är dock inte så, vilket Philip Sandberg osant påstår, att ett 
färdigt material nu ligger i en skrivbordslåda. Det utkast till projektanalys som gjordes av 
KFSK är dock fortfarande en bra grundplåt för Lunds kommun att arbeta vidare med. Inte 
minst är det en bra utgångspunkt för det vidare arbete jag nedan redovisar. 

Utkastet till EPA var klar strax innan sommaren 2015 och presenterades då för 
förvaltningsledningarna som uppmanades att inkomma med förslag på utvecklingsverksamhet 
med utgångspunkt från analysen. Dessvärre återkom verksamheterna därefter inte med inspel. 
Därefter slutade de ansvariga på KFSK. Sammantaget gjorde det att det krävdes en nystart av 
arbetet. Ett sådant initiativ togs därför i januari 2016 efter en dialog mellan Kommunkontoret 
och KFSK med ett upplägg med utgångspunkt från de övergripande fokusområdena. Syftet 
var att varje förvaltning med det som utgångspunkt skulle bidra med minst ett förslag vardera 
på konkret utvecklingsverksamhet och möjlig EU-finansiering för denna. 

Dessvärre inkom i det läget endast Serviceförvaltningen med svar. Det upplevde vi i den 
styrande koalitionen inte som rimligt. Det blev därför en direkt bidragande orsak till att vi tog 
initiativ till och föreslog den centrala satsning på en kompetens för EU-projekt och annan 
stödfinansiering som kommunfullmäktige sedan i juni samma år också kom att besluta om. 
Ett förslag som Liberalerna också i den slutliga omröstningen valde att ansluta sig till. 

Efter det har kommunkontoret gjort en behovsanalys avseende vilken form av stöd och hjälp 
som verksamheterna efterfrågar för att klara arbetet, samt en plan för hur Lunds kommun bör 
strukturerera arbetet för att få ut största möjliga nytta. Med utgångspunkt av detta kunde sedan 
tidigare i år förutsättningarna och profilen på den nya tjänsten utformas. Därefter inleddas 
rekryteringsarbetet av en samhällsstrateg med just inriktning extern finansiering på 
kommunkontoret. Många ytterst kompetenta kandidater har sökt tjänsten och rekryteringen är 
nu i sitt absoluta slutskede.  



 
 

Målet är att en person ska vara på plats i slutet av sommaren. Dennes uppgifter blir dels att 
vara en central strategisk kompetens, bygga upp strukturer och processer för att fånga upp 
idéer från verksamheterna och matcha dem mot kommande utlysningar. Men också att 
identifiera vad som krävs administrativt, legalt och kunskapsmässigt och stötta detta arbete. 
Till detta kommer också att skapa de rutiner, dokument och strukturer som krävs för att 
projekt ska kunna initieras, genomföras och avrapporteras på ett hållbart, effektivt och 
framgångsrikt sätt. En grundläggande uppgift för den samhällsstrateg som inom kort anställs 
blir att tillsammans med förvaltningarna arbeta för att öppna upp fler vägar och också allmänt 
skapa ännu bättre förutsättningar för att öka externt finansiellt stöd. 

Grundläggande för hela arbetet med utökat externt stöd, oavsett om det gäller EU-medel eller 
andra typer av medel, har hittills varit att det helt fått utgå från verksamheternas intresse, 
förmåga och behov. Som framgår av ovan har tills dags dato intresset och/eller förmågan att i 
verksamheterna prioritera detta tyvärr varit begränsat. Detta är olyckligt och något som vi 
förutom införandet den nya centrala kompetensen kommer att åtgärda genom att väcka det 
den politiska vägen via respektive nämnd.  

Men detta arbete kan inte vila på enskilda medarbetare. Det måste till en attitydförändring 
inom hela organisationen. Om två veckor kommer vi att debattera kommunens ekonomi när 
fullmäktige fattar beslut om budgeten för 2018. Det ekonomiska läget för kommunen ser 
ansträngt ut de kommande åren och för att möta de utmaningar som är framför oss krävs både 
kostnadsminskningar och intäktsförstärkningar, samtidigt som utvecklingsarbetet måste 
intensifieras ytterligare. I detta läge kan möjligheterna till externt stöd och EU-projekt bli 
framgångsrika bidrag. 

Philip Sandbergs nuvarande intresse för frågan är glädjande. Det är bra att det nu även finns 
ett intresse från den borgerliga oppositionen att bygga upp detta arbete. Detta till skillnad från 
när Liberalerna ingick i styret tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och 
Krisdemokraterna då det inte satsades några resurser och inte heller skapades någon 
sammanhållen struktur för arbetet.  

Avslutningsvis kan jag vad gäller det inledande arbetet med EU-projektanalysen tyvärr 
konstatera att Philip Sandberg inte verkar helt införstådd i det beslut som fattades av KSAU 
den 23 februari 2015. Beslutet berörde varken återrapportering eller att arbetet skulle gå 
vidare i en så kallade finansanalys. Beslutet rörde endast att tillsammans med KFSK 
genomföra en EPA. Det är viktigt att KSAU är involverade i flera delar av det övergripande 
utvecklingsarbetet, men den stora delen måste ta sin utgångspunkt i nämndernas och 
förvaltningarnas verksamhet. Detta innebär dock inte att frågan inte ska diskuteras i KSAU. 
Jag kommer därför att bjuda in till en fortsatt diskussion i utskottet under hösten när den nya 
funktionen också är på plats för att övergripande diskutera hur denna verksamhet bäst går 
vidare.  

Lund, 170531 

 
Anders Almgren (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 


	KF Tilläggslista 170601
	Inkomna frågor KF 170601
	KS Fråga ställd till Elin Gustafsson angående Observatoriet i Stadsparken.pdf
	KS Fråga ställd till Peter Fransson angående kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.docx.pdf

	KS Interpellationssvar från Ulf Nymark angående utsläpp från Rögle Deponi
	KS Interpellationssvar Emma Berginger till Inga-Kerstin Eriksson 170531
	KS Interpellationssvar från Anders Almgren angående ökat EUstöd till Lunds kommun



