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Hela Lund ska leva - marknadsför de östra kommundelarna 
Lunds kommun är i många avseenden en fantastisk kommun att bo och verka i. Med bland annat 
attraktiva bostadsområden, ett framgångsrikt och innovativt näringsliv och landets ledande universitet 
finns det många anledningar att aktivt välja Lunds kommun för platsen man vill verka i. Bra möjligheter 
till kommunikationer regionalt, nationellt och internationellt är ytterligare styrkor. Välfärden med bland 
annat förskola, skola och äldreomsorg har också hittills hållit hög kvalitet. 

Sammantaget har attraktiviteten bidragit till att Lund är en av de kommuner i landet som växer allra 
mest. Men denna tillväxt är mycket ojämnt fördelad. För trots att Lunds kommun även rymmer attraktiva 
och levande orter som Veberöd, Genarp, Dalby, Södra Sandby med flera, så sker en mycket övervägande 
del av tillväxten endast i staden Lund. Anledningarna till detta är sannolikt flera, men klart är att hela 
kommunen hade gynnats av en bättre fördelning av befolkningstillväxten. Med en ökad befolkning även 
på mindre orter stärks möjligheten för långsiktiga satsningar på service, skola, arbetstillfällen och fritid.  

För att öka kunskapen om de östra kommundelarna måste Lunds kommun väsentligt mer aktivt 
presentera och marknadsföra de östra tätorterna för boende och näringsliv. Det bör bland annat ske 
genom att var och en av orterna med omnejd allsidigt presenteras och utförligt beskrivs på kommunens 
hemsida. Det handlar bland annat om möjligheten till befintliga bostäder, men också förutsättningarna 
för att bygga nytt för såväl enskilda som byggföretag. Det gäller såväl tillgången till mark som 
planmässiga förutsättningar. Dessutom krävs information om privat och offentlig service, 
kommunikationer, lokalt föreningsliv och närliggande natur- och friluftsområden. Information om 
företag och arbetsgivare på orten samt möjligheterna för nya företag att etablera sig och få tillgång till 
mark bör också presenteras. Hur man tar kontakt och vem man ska kontakta för mer information bör 
tydligt framgå. Även orternas och den kringliggande bygdens historia och historiska utveckling bör 
beskrivas och presenteras på ett tillgängligt sätt. Det övergripande syftet är att på ett allsidigt sätt 
presentera dessa fantastiska orter på ett sätt som gör dem rättvisa och väcker intresse. Informationen 
ovan bör hållas kontinuerligt uppdaterad och kan förutom på kommunens hemsida även användas i annat 
material och vid olika tillfällen då Lunds kommun presenteras. 

Därför föreslår Socialdemokraterna kommunstyrelsen besluta: 

att  uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att Lunds kommun på sin hemsida marknadsför och 
informerar om möjligheterna för boende, bostadsbyggande, näringsetablering mm i var och en 
av de östra kommundelarna med omnejd enligt intentionerna ovan, 

att informationen och marknadsföringen används i utåtriktad kommunikation och på ett allsidigt 
sätt bland annat redovisar orternas möjligheter, tillgångar, service och historia, 

att utarbetandet av informationen och marknadsföringen av respektive ort med omnejd sker i nära 
samarbete med respektive byaråd och byalag. 
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