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§ 73

Yttrande över motion från
Socialdemokraterna angående underhåll av
parkeringsplats samt uppförande av
offentliga toaletter i Genarp
Dnr KU 2019/0152

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med motionen ”Två toaletter och
en parkering”, i vilken föreslås att tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden ska genomföra underhåll och standardhöjande
åtgärder vid parkeringsplatsen vid Ekevallen samt att tekniska
nämnden i samverkan med berörda nämnder ska säkerställa att det
byggs två offentliga toaletter i Genarp, en i centrum och en vid
Ekevallen.
Förvaltningarna ser behovet av utveckling av Ekevallens
idrottsområde, vilket delvis skulle kunna ske genom permanenta
farthinder på parkeringen och med en ny toalett. För en ny
toalettbyggnad menar tekniska förvaltningen att det krävs att
investeringsanslag beviljas. Gällande parkeringen har kultur- och
fritidsförvaltningen ett omfattande underhållsarbete och föreslår att
en eventuell investering avvaktas till dess att motionsslingan är
säkrad och att den görs i samband med övrigt utvecklingsarbete i
anslutning till platsen. Dessutom föreslås att tekniska förvaltningen, i
arbetet med friluftsplanen, tar fram förslag på kostnadseffektiva
åtgärder för att uppnå god service i anslutning till friluftsområdet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 17 maj 2019
Motion från Socialdemokraterna: ”Två toaletter och en parkering”,
inkommen den 17 maj 2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att uppdra åt
förvaltningen att, givet att ett nytt avtal om elljusslingan tecknas,
arbeta in ett äskande om medel inför ekonomi- och verksamhetsplan
2021 för att täcka en asfaltering av delar av parkeringsplatsen, att de
delar i tjänsteskrivelsen som berör tekniska förvaltningen inte ska
ingå i nämndens yttrande över motionen samt att i övrigt anta
förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande och översända
yttrandet till kommunstyrelsen.
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Sebastian Persson (S) yrkar att nämnden ska besluta att anta ett
alternativt yttrande i enlighet med nedanstående:
”Lunds kommun behöver ta ett nämndsövergripande grepp kring
utveckling av frilufts- och idrottslivet i Genarp. Vid Ekevallen i
Genarp finns utöver fotbollsfaciliteter ett fantastiskt och rikt
naturområde. Det är porten mot såväl Häckeberga som Björnstorp.
Här möter vi ett naturområde med gamla anor och sevärdheter. Inte
minst är det där vi hittar ruinen efter Häckeberga kvarn, eller
Vannmöllan som den också är kallad, som är en kvarn som omnämns
för första gången på 1620-talet (då som Hieckebierig Mölle). Men där
finns även den så kallade ”Gängesvägen”, som är en gammal militär
marschväg. Gängesvägen är ett bevarat parti av Karl X:s härväg
mellan Lund och Ystad. Utöver dessa historiska kopplingar finner vi
också här såväl Skåneleden som cirka tre mil långa MTB-spår. Det
går således inte att nog understryka platsens betydelse för
kommunens frilufts- och idrottsliv.
Detta till trots är underhållet av den gemensamma parkeringsytan
eftersatt. Kultur- och fritidsnämnden har idag ett omfattande
underhåll på parkeringsplatsen med hyvling av parkeringsytan minst
en gång per år. Parkeringsplatsen är idag relativt hårt belastad bland
annat på grund av buskörning. Detta kan sannolikt hänga ihop med
att polisens närvaro har minskat betydligt i de östra
kommundelarna. Kultur- och fritidsnämnden försöker stävja
problemen genom att placera ut farthinder på parkeringsplatsen,
vilket inte har gett något bestående resultat. En lösning kan vara att
asfaltera den del av parkeringen där buskörning sker, vilket hade
inneburit en kostnad om cirka 190 000 kronor. En asfaltering av hela
parkeringsytan, cirka 4 000 kvm, skulle innebära en klart högre
kostnad, då kvadratmeterpriset i dagsläget ligger på mellan 150 och
200 kronor per kvm. Parkeringsplatsen ska också passa in i den
omgivande miljön och då är inte asfaltering att föredra ur ett
gestaltningsperspektiv. En asfaltering garanterar inte heller att
problemet med buskörning försvinner. Ett annat alternativ kan vara
att istället etablera permanenta farthinder på platsen för att undvika
buskörning. Nämnden föreslår att en investering ska ske skyndsamt
för att på kort såväl som lång sikt skapa bättre förutsättningar för
idrotts- och friluftslivet i Genarp.
Under 2019 kommer det att byggas en toalett inne i Genarps tätort.
Placeringen av toaletten har varit föremål för diskussion i olika
sammanhang, där Ekevallen var ett alternativ. Men beslut har fattats
om att toaletten ska placeras centralt i Genarp. I anslutning till
Ekevallens parkeringsplats har tekniska förvaltningen idag ett
utedass placerat. Dasset möter delvis behovet för besökare till
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friluftsområdet, men det efterfrågas också rinnande vatten för att
dricka eller för att spola av cyklar. Inne på idrottsområdet finns
toaletter i anslutning till omklädningsrummen, dock ej tillgängliga
för allmänheten. En offentlig toalett i centrala Genarp fyller en
funktion, medan en offentlig toalett vid Ekevallen fyller en annan
funktion.
En fristående toalettbyggnad kostar cirka 1,3 miljoner kronor
(jämförelse med toaletten som byggdes i Veberöd 2015). Utöver det
måste vatten och avlopp dras från idrottsområdet. Nämnden ställer
sig positiv till en toalett vid Ekevallen. Detta för att ytterligare
tillgängliggöra platsen och för att skapa ännu bättre förutsättningar
för friluftsliv och rekreation föreslår vi att platsen ska kompletteras
med en offentlig toalett. Detta bör sedermera arbetas in i den
kommande friluftsplanen.
Nämnden ställer sig således positiv till Socialdemokraternas motion
”Två toaletter och en parkering” och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla den.”
Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C) och
Peter Hedberg (L) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.
Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar
bifall till Sebastian Perssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Gunnar Brådvik (L) exkluderat yrkande avseende äskande av
medel i ekonomi- och verksamhetsplan 2021 samt yrkande från
Sebastian Persson (S).
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att
nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda.
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Gunnar Brådvik (L)
om att nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att, givet att
ett nytt avtal om elljusslingan tecknas, arbeta in ett äskande om
medel inför ekonomi- och verksamhetsplan 2021 för att täcka en
asfaltering av delar av parkeringsplatsen och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

som nämndens yttrande över motionen anta
Socialdemokraternas alternativa förslag till yttrande samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

att

uppdra åt förvaltningen att, givet att ett nytt avtal om
elljusslingan tecknas, arbeta in ett äskande om medel inför
ekonomi- och verksamhetsplan 2021 för att täcka en
asfaltering av delar av parkeringsplatsen

Reservationer
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C) och Peter Hedberg (L) reserverar sig mot fattat beslut
till förmån för eget yrkande samt inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga 7.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas
motionsyrkanden och alternativa yttrande. Vi vill också understryka
vikten av att det finns tillgängliga och anständiga offentliga toaletter i
alla delar av kommunen där det finns behov.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (6)

Kultur- och fritidsnämnden

5 (6)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-05

KU 2019/0143

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8 i Lund,
2019-06-05, klockan 17.30–19.20

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande
Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande
John Lager (C)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)
Peter Hedberg (L), ersättare för Mattias Svensson (KD)

Ersättare

Maria Nermark (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Ellen Isaksson, projektkoordinator, §§ 65-66, 75
Flaktrim Hani, ungdomsombud, §§ 65-66, 75

Justerare

Victoria Tiblom (SD)

Paragrafer

§§ 65–77

Plats och tid för justering

Polhemskolan i Lund, 2019-06-13
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Victoria Tiblom (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§§ 65–77

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén
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