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Är du beredd att på riktigt trycka tillbaka den växande otryggheten? 

Att Lunds kommuns fritidsverksamhet bidrar till att öka tryggheten verkar de flesta instanser 
vara överens om. Såväl fritidsgårdarnas arbete som fältgruppen lyfts till exempel ofta fram av 
polisen som avgörande för att bidra till att skapa trygghet i våra bostadsområden. Kultur- och 
fritidsnämnden har också en lång tradition av att vara flexibla och bidra extra när behov finns. 
Ett tydligt, och omskrivet, sådant exempel är det arbete som gjordes på Klostergården under 
den föregående mandatperioden. Den stora framgångsfaktorn då, utöver en stärkt 
fritidsorganisation, var att insatserna gjordes tillsammans med bland annat socialnämnden och 
polisen.   

Liknande insatser gjordes under sommaren i Genarp. Där såväl Fritid Genarp som fältgruppen 
ökade sina insatser för att vända utveckling av otrygghet, inte minst bland barn och unga, som 
spridit sig i byn. Något som lyfts fram som ett lyckat arbete av ledande företrädare i det 
borgerliga minoritetsstyret. 

Detta möjliggjordes bland annat av tillfälliga resurser som kultur- och fritidsnämnden hade 
under sommaren. Men när dessa tillfälliga resurser nu är slut är det tillbaka till den ekonomiska 
verklighet som det borgerliga styret försatt kultur- och fritidsnämnden i, som bland annat 
innebär kraftiga nedskärningar i fritidsverksamheten för innevarande år. Och om 
Lundakvintettens budgetförslag för kultur- och fritidsnämnden blir verklighet även för 
kommande år är det fortsatta nedskärningar som ligger på bordet.  

Konsekvenserna av att de tillfälliga resurserna är slut är att otryggheten återigen slagit sig fast 
bland barn och unga i Genarp. Detta är en oacceptabel utveckling. Därför undrar jag vad det 
borgerliga styret ämnar att göra för att bryta otryggheten på riktigt. 

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Christian Gehrmann (FNL): 

• Är du beredd att bidra till att stoppa nedskärningarna inom fritidsverksamheten och 
istället hitta långsiktiga lösningar för att stärka och utveckla fritidsverksamheten för att 
på det sättet trycka tillbaka den växande otryggheten bland annat i Genarp? 

• Kommer du att verka för att insatserna sker samfällt över nämndsgränserna och 
tillsammans med andra signifikanta aktörer, såsom polisen, för att vända utvecklingen i 
Genarp? 
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