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Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson
Bengtsson (-) "Hyr inte ut mark till nazister".
Sammanfattning
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Lunds kommun:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte
tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller
nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med
”nazistiska” avses de som själva definierar sig som
nazistiska/nationalsocialistiska.”

Beslutsunderlag
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtssons (-) motion den 26
oktober 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte ha någon relevans i
ärendet.

Ärendet
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Lunds kommun:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte
tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller
nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med
”nazistiska” avses de som själva definierar sig som
nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionärerna anför bl.a att regeringsformen ger utrymme för
begränsning av rättigheter med hänsyn till den allmänna ordningen.
Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn
till ordning och säkerhet vid sammankomsten. Motionärerna anför

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-14

2 (2)
Diarienummer

KS 2017/0983
vidare att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk
organisation kommer att begå brott vid en allmän sammankomst.
Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot
folkgrupp och nazismen är till sin natur våldsam.
Det offentliga rummet är inte en säker plats för de grupper
nazisterna riktar sitt våld mot när de tillåts hyra mark och många har
då inte möjlighet att delta i det öppna, fria demokratiska samtalet.
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala
ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och
omständigheterna.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Av 2 kap 20-24 §§ regeringsformen framgår att bl.a yttrandefriheten,
informationsfriheten, mötesfriheten och demonstrationsfriheten får
begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet, men att detta i så fall
ska ske genom lag.
Det är ingen tvekan om att det som i motionen föreslås införas i de
lokala ordningsföreskrifterna skulle kunna innebära en inskränkning
i någon av de nämnda friheterna.
En sådan inskränkning av friheterna kan alltså inte regleras i
kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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