
 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 5: ”Beställning av kulturhus i Folkparken i Lund Dnr KS 

2018/0214” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden: 

 

I första hand: 

 

att ärendet återremitteras till Kommunkontoret, med uppdraget att i 

samarbete med berörda förvaltningar ta fram förslag till en eller flera 

andra evakueringslokaler för Kulturskolan, istället för Folkparken.  

 

I andra hand: 

  

att det liggande förslaget avslås. 

 

Vi Sverigedemokrater vill ju riva den förfallna Folkparksbyggnaden, och 

bygga seniorlägenheter på platsen istället. Det går ju att hitta mycket bättre 

konsertlokaler för Kulturskolan än Folkparksbyggnaden, där ska barnen 

inte behöva vara.  

 
 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 





 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 7: ”Förhyrning av bostäder för sociala ändamål på fastigheten 

Ängsladan 1, Dalby Dnr KS 2018/0264” 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Vi var ju redan när markanvisningsbeslutet var uppe i KS 11 januari 2017 

tydliga med att vi inte kunde acceptera blockförhyrningen av 50 lägenheter 

till asylmigranter. Ska det reserveras bostäder för sociala ändamål, ska det 

vara till verkliga sociala ändamål, till exempel hemlösa Lundabor. 

Sverigedemokraterna är helt emot mottagningen av asylinvandrare till 

Lunds kommun, och vill inte att det ges förtur till bostad till denna grupp.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 
 
 
Ang Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars 2018 (Dnr: 
KS 2018/0303) 
 
Vi är mycket bekymrade över utvecklingen och i synnerhet hur det rödgröna styret sköter 
kommunens ekonomi. Prognosen för innevarande år visar på ett negativt resultat på 11 
miljoner kronor. Det är 29 miljoner kronor sämre än budget. Om den negativa utvecklingen 
fortsätter kommer den ekonomiska situationen att kräva kraftfulla åtgärder. Utvecklingen 
visar också på vikten av att budgetera för ordentliga överskott för att kunna hantera 
oförutsedda händelser, som till exempel ifall en eller flera nämnder inte klarar att hålla sina 
respektive budgetar. 
 
Vidare visar delårsrapporten att sjuktalen fortfarande är alltför höga. Enligt delårsrapporten är 
sjukfrånvaron under årets två första månader 9,1 %. Förutom de uppenbara negativa 
konsekvenserna för kommunens medarbetare, så innebär sjukfrånvaron även betydande 
kostnader för Lunds kommun. Kommunen har allt att vinna på att komma till rätta med den 
höga sjukfrånvaron och en stor börda vilar på det rödgröna styret som har haft flera år på sig 
att göra någonting åt saken. Bland annat borde ny teknik, nya rutiner och mer digitalisering av 
kommunens arbete och tjänster kunna bidra till bättre arbetsförhållanden för kommunens 
medarbetare. Tyvärr förefaller det rödgröna styret inte prioritera den typen av frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Mattias Horrdin (C)  Torsten Czernyson (KD) 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 13: ”Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun, (KF) Dnr KS 

2018/0144” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Förslaget var alltså att det inte bara ska finnas arbetsmiljöpolicy för varje 

förvaltning, utan också en övergripande arbetsmiljöpolicy. Dock motiveras 

detta inte i ärendets underlag. Det utkast till gemensam policy som har 

tagits fram är mycket kort, omfattar endast en sida, och är helt 

innehållslöst. Istället för att ens försöka styra kommunen, vill de andra 

politikerna begrava verksamheten i innehållslösa policydokument. Det 

kommer inte att fungera.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 14: ”Arbetsmiljömål för Lunds kommun Dnr KS 2018/0143” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Vi yrkade avslag på detta ärende. Policyn är uppenbarligen bara en 

papperstiger, ihopkastad helt utan koppling till någon verklighet. Man kan 

speciellt lägga märke till att åtminstone ett av målen, ”att sjukfrånvaron 

ska minska med 10 procent per år under perioden 2018- 2020”, 

uppenbarligen är helt orealistiskt.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 15: ”Ansökan om partner och sponsor till Ideon Science Parks 

jubileum Dnr KS 2018/0227”  

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Kommunen ska inte bidra med 50 000 kronor till 

Ideons fest, de kan betala den själva. Det finns väldigt mycket annat att 

lägga skattepengar på. 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

Reservation KS 2018-05-02 Ideon Science Parks jubileum 

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt avslagsyrkande. 

Det aktuella jubileet är kostnadsberäknat till 422 000 kr varav 200 000 kr används för mat, dryck och 
underhållning. Redan av denna anledning bör kommunen avstå från att bevilja bidrag. 

Huvudsponsorer är fastighetsbolag med stora ekonomiska intressen i Ideon. Dessa har ekonomiska 
möjligheter att öka sin finansiering. Det är svårt att se varför kommunen skulle bidra till dessa 
festligheter. 

Börje Hed 



Reservation 

Kommunstyrelsen 2018-05-02, ärende 15 och ärende 16 
''Ansökan om partner och sponsor till ldeon Science Parks jubileum" 

"Medlemskap i Packbridge" 

Kommunens företagsstöd måste minska! 
Gemensam reservation ärendena 15 och 16 

Lunds kommun har en tradition av att vara väldigt generös med olika former av företagsstöd 
och stöd till stora möten, konferenser och medlemskap i olika sammanslutningar. 
Vänsterpartiet menar att det finns en gräns för denna typ av företagsstöd och röstade därför 
nej till flera nya och nygamla företagsstöd på kommunstyrelsens möte. Genom att rösta nej 
till detta sparade vi in 100 000 kronor, som kan användas på ett bättre sätt. Dessa pengar 
skulle kunna användas för att stötta vanliga föreningar för ungdomar eller pensionärer 
istället. 

1. Nej till stöd till ldeon Science Parks jubileum födelsedagsfest

ldeon Science Park fyller 35 år och ville ha 50 000 kronor från Lunds kommun till 
jubileumsfirandet. ldeon är visserligen en mycket viktig del av Lunds näringsliv, med många 
arbetsplatser och utveckling av nya produkter, men vi är övertygade om att ldeon har 
möjlighet att betala sitt eget jubileumsfirande. 

2. Nej till medlemskap i Packbridge

Lunds kommun har varit medlem i intresse-organisationen Packbridge i sju år. Packbridge är 
en sammanslutning för företag och forskningsinstitutioner som arbetar med frågor som 
handlar om förpackningar. I Lunds kommun bor visserligen det stora och mycket viktiga 
företaget Tetra Pak, men Vänsterpartiet anser inte att kommunen ska lägga 50 000 kronor 
på ett medlemskap i en förpackningsorganisation. 

Mats Olsson 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 16: ”Medlemskap i Packbridge Dnr KS 2018/0253” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Det finns många olika branschorganisationer, 

och dessa ska inte behöva stödjas med skattemedel.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 





 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 17: ”Möjligheten för Lund att bli en MR stad Dnr KS 

2016/0675” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

 

Möjligheten att bli MR-stad togs upp i KS redan 7 september 2016. Vi 

yrkade då  

 

att kommunkontoret skulle få i uppdrag att utreda om, och i så fall på 

vilket sätt, mänskliga rättigheter kränks i Lunds kommun, och 

att om det konstateras att brott mot de mänskliga rättigheterna föreligger, 

ska kommunkontoret ta fram förslag till åtgärder mot detta. 

 

Detta yrkande föll tyvärr. Nu har ärendet kommit en bit längre, men i 

ärendets handlingar finns fortfarande inget konkret om vilken funktion det 

skulle fylla för Lund och dess invånare att bli MR-stad. Det står utförligt i 

kommunkontorets tjänsteskrivelse om att ”övergripande strukturer behöver 

utvecklas…” och ”Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter 

behöver generellt genomföras som riktar sig till tjänstepersoner, chefer och 

förtroendevalda”.  

 

Det står ”för att implementera ett människorättsbaserat arbetssätt behöver 

respektive verksamhet kartlägga på vilket sätt mänskliga rättigheter berör 

den egna verksamheten”. Detta är det närmaste tjänsteskrivelsen kommer 

att säga något om verkliga behov, men de eventuella behoven konkretiserar 

inte här heller. Det kan ju mycket väl finnas behov av arbete med att se till 

att de mänskliga rättigheterna efterlevs i Lunds kommun, men då måste vi 

ha kännedom om var det brister, så att vi sätter in åtgärder rätt!  

 



Vi anslår inte pengar till något där det inte görs trovärdigt att pengarna är 

väl använda. Det finns en risk att Lunds kommun riskerar att endast berusa 

sig med retorik och byråkrati genom denna form av beslut. Även alliansen 

var tveksamma i detta ärende, och drev tillsammans med vänsterpartiet 

igenom en återremiss. De hade dock avslag som andrahandsyrkande.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 





 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 
 
 
Ang Möjligheten för Lund att bli en MR stad (Dnr: KS 2016/0675) 
 
Vi anser att beslutsunderlaget saknar flera viktiga perspektiv och därmed kräver ytterligare 

beredning och handläggning. Bland annat saknas en bra konsekvensbeskrivning av vad 

utnämningen som MR-stad innebär rent konkret för kommunens förvaltningar. Inte heller har 

kommunstyrelsen fått redovisat en tydlig beräkning av eventuella kostnader som utnämningen 

kan medföra. Att ta på sig ett så pass betydelsefullt ansvar kanske innebär nya utgifter och då 

är det av förklarliga skäl nödvändigt att kommunstyrelsen får klarlagt detta före ett beslut. I 

förslaget till beslut ska kommunstyrelsen även avsätta 200 000 kronor för så kallade 

”kunskapshöjande insatser”. Exakt vilka dessa insatser är och vad de i så fall faktiskt kostar är 

en fråga vi vill ha mer information om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

 

Mattias Horrdin (C)  Torsten Czernyson (KD) 

 

 

 

Börje Hed (FöNyL) 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 18: ”Förslag ny bostadsorganisation, Dnr 2017/1162” 

 

Vi yrkade avslag, liksom vi gjorde förra gången detta ärende var uppe. Den 

nya bostadsorganisationen är mest till för att kunna öka 

flyktingmottagningen ännu mer. Det har redan framkommit att arbetet med 

bostäder åt hemlösa har fått ta stryk eftersom så många flyktingar tas emot, 

den nya organisationen riskerar att ytterligare förvärra det.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 20: ”Markreservation Brunnshögstorget Dnr KS 2018/0022” 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Vad som ska byggas vid Brunnshögstorget är en 

alldeles för stor fråga för att avgöras så här snabbt och enkelt. 

Huvudprincipen måste vara att många företag får lägga bud.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

Reservation KS 2018-05-02 ärende # 20 Markreservation Brunnshögstorget 

FörNyaLund reserverar sig mot beslutet att godkänna markreservation till Serneke till förmån för vårt 
avslagsyrkande. Skälen till detta är följande: 

• Många städer tävlar i att bygga högt, högre och högst. Lund bör föregå med gott exempel 
och inte delta i detta meningslösa tävlande. I stället bör Lund utvecklas på sina villkor med en 
till staden anpassad arkitektur och skala. Hus på 35 våningar ligger långt bortom vad som är 
rimligt och lämpligt. 
Detta extrema och för staden dominerande förslag borde bli föremål för offentlig debatt 
innan det ens övervägs. 

• Oaktat bygghöjden finns det ingen anledning att i detta fall göra en direktanvisning till ett 
byggföretag. Regeln bör vara att anordna markanvisningstävlingar där antingen det bästa 
förslaget, den som lämnar högst pris eller en kombination av dessa kriterier tilldelas marken. 
Direktanvisningar bör bara förekomma när det föreligger synnerliga skäl som exempelvis att 
det bara är praktiskt möjligt för bara ett byggföretag att utnyttja marken. 
 
Det handlar om oerhört stora belopp i denna markanvisning. Byggkostnaden ligger i 
storleksordningen 1 700 mkr. Sernekes vinstmöjlighet ligger i storleksordningen 150 – 300 
mkr. 
 
Direktanvisning är olämpligt bl.a. av följande skäl: 

1. Markanvisningen innebär i detta fall en intäkt för kommunen i storleksordningen 250 
mkr. Hur mycket Serneke ska betala ska fastställas efter förhandlingar. Kanske hade 
någon annan intressent varit beredd att betala 20% mer vilket innebär en skillnad på 
50 mkr för Lunds kommun. 

2. Direktanvisning är inte transparent och strider mot likabehandlingsprincipen. Varför 
ska ett byggföretag få denna markanvisning utan att andra fått chansen? 

3. Kommunen vet inte att det presenterade förslaget är det mest tilltalande för 
kommunen. Kanske kunde någon annan komma med ett mycket bättre förslag. 

4. Direktanvisning öppnar upp för korruption. Den bristande transparensen gör att 
byggföretagen inte vet hur man erhåller denna förmån och kan komma att påverka 
beslutsfattare på ett otillbörligt sätt. 

 

FörNyaLund 

Börje Hed 

 



 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 21: ”Planprogram för Söderport i Lund, Lunds kommun – 

samråd Dnr KS 2018/0279” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande:  

 

Sverigedemokraterna yrkar 

 

att följande text tillförs förslaget till remissvar: 

 

Det står på sidan två i förslaget till planprogram, ”att genom förtätning 

med modig, blandad, varierad och tät bebyggelse föreslås mellan 585 och 

635 bostäder” (sida 2).  

”Modig” bör rimligtvis tolkas som originell och med karaktär. I det 

sammanhanget är det viktigt att beakta att de två sydligaste fastigheterna 

längs stora Södergatan, Stora Södergatan 67 på den östra sidan, och Stora 

Södergatan 58 på en västra, har gavlar som tillsammans utgör en 

markering av att man där kommer in i Lunds historiska stadskärna. 

Nummer 67 har en söderfasad krönt av är en trappgavel, och nummer 58 

har ett medvetet anakronistiskt konstverk infälld i gaveln. 

 

Det är viktigt att den nya bebyggelsen inte ignorerar det historiska 

samband som finns i området. ”Modet” i det här sammanhanget bör vara 

att bejaka historien, inte att förneka den, vilket är alltför vanligt vid 

stadsbyggnad nuförtiden.  

Den nya bebyggelsen, framför allt ut mot Stora Södergatan, bör 

gestaltningsmässigt inspireras av de stilar som tillsammans utgör Stora 

Södergatans och de omkringliggande kvarterens karaktär. Den kan som 

man säger på arkitektspråk, ”citera den nuvarande bebyggelsens 

karaktär.” 

 



För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

_____________________ 

Christoffer Brinkåker 

Tjänstgörande ersättare (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 
 
Ang Planprogram för Söderport i Lund, Lunds kommun - samråd 
(Dnr: KS 2018/0279) 
 

Vi reserverar oss mot beslutet eftersom vi önskade ha följande tillägg till kommunstyrelsens 

yttrande om Planprogram för Söderport: 

 

Kommunstyrelsen är negativ till åtgärder som försämrar framkomligheten på Södra vägen och 

därmed inverkar på trafikflöden i området. Trafikaspekten måste utredas noggrant. Vidare 

anser kommunstyrelsen att parkeringsplatser som försvinner till följd av förtätning måste 

ersättas inom planprogrammets område. Slutligen vill kommunstyrelsen understryka vikten av 

att bevara grönytor och inte bebygga dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

 

Mattias Horrdin (C)  Torsten Czernyson (KD) 

 

 

 

Börje Hed (FöNyL) 



Kommunstyrelsen förslås att yttra sig enligt följande över överklagandet: 

Beträffande den första grunden i begäran om laglighetsprövning är det Lunds kommuns uppfattning 
att kommunstyrelsen inte har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som rätteligen 
borde ha fattats av barn- och skolnämnden i Lunds kommun. Ärendet kring MFF-akademi är inte en 
fråga som enkom handlar om skolan utan är ett nämnds- och förvaltningsövergripande 
utvecklingsarbete för hela Södra Sandby. Det är ett sätt att stärka det folkhälsoansvar som 
kommunstyrelsen har. Men det är också ett sätt att stärka det lokala föreningslivet och Södra Sandby 
som tätort. 

Vidare framgår det tydligt av det avtalsförslag som föreligger att frågan ska godkännas av såväl 
kommunen som skolledningen. Likt vad som gäller för övriga idrottsprofiler som finns vid Lunds 
kommuns skolor är det skolledningen, det vill säga rektor, som fattar det slutgiltiga beslutet om 
vilken verksamhet som ska genomföras vid skolan. Barn- och skolnämnden har inte fattat beslut om 
de redan befintliga idrottsprofilerna, detta har ansetts tillhöra respektive skollednings 
ansvarsområde. Det överklagade beslutet innebär att kommunstyrelsen å kommunens vägnar 
godkänner att ett avtal tecknas, samt tillför medel för att möjliggöra en MFF-akademi vid 
Killebäcksskolan. Inget i kommunstyrelsens beslut fråntar rektorn sitt lagstadgade ledningsansvar.  

Beträffande den andra grunden som anges i begäran om laglighetsprövning är det Lunds kommuns 
uppfattning att, eftersom det rör sig om köp av en tjänst, bestämmelserna i kommunallagen om stöd 
till näringslivet inte är tillämpliga. Ett beslut som lag (2016:1145) om offentlig upphandling är 
tillämpligt på får inte överklagas med laglighetsprövning. 



RESERVATION   
KS 2018-05-02 
 
 
 
 
 
Reservation ärende § 23  

Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) samt Inga-
Kerstin Eriksson (C) "Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre skolresultat" 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut med hänvisning till vårt gemensamma förslag på yttrande. Det är vår mening att 
kommunstyrelsens borde yttrat sig enligt följande: 

Beträffande den första grunden i begäran om laglighetsprövning är det Lunds kommuns 
uppfattning att kommunstyrelsen inte har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut 
som rätteligen borde ha fattats av barn- och skolnämnden i Lunds kommun. Ärendet kring 
MFF-akademi är inte en fråga som enkom handlar om skolan utan är ett nämnds- och 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete för hela Södra Sandby. Det är ett sätt att stärka det 
folkhälsoansvar som kommunstyrelsen har. Men det är också ett sätt att stärka det lokala 
föreningslivet och Södra Sandby som tätort. 

Vidare framgår det tydligt av det avtalsförslag som föreligger att frågan ska godkännas av 
såväl kommunen som skolledningen. Likt vad som gäller för övriga idrottsprofiler som finns 
vid Lunds kommuns skolor är det skolledningen, det vill säga rektor, som fattar det slutgiltiga 
beslutet om vilken verksamhet som ska genomföras vid skolan. Barn- och skolnämnden har 
inte fattat beslut om de redan befintliga idrottsprofilerna, detta har ansetts tillhöra respektive 
skollednings ansvarsområde. Det överklagade beslutet innebär att kommunstyrelsen å 
kommunens vägnar godkänner att ett avtal tecknas, samt tillför medel för att möjliggöra en 
MFF-akademi vid Killebäcksskolan. Inget i kommunstyrelsens beslut fråntar rektorn sitt 
lagstadgade ledningsansvar.  

Beträffande den andra grunden som anges i begäran om laglighetsprövning är det Lunds 
kommuns uppfattning att, eftersom det rör sig om köp av en tjänst, bestämmelserna i 
kommunallagen om stöd till näringslivet inte är tillämpliga. Ett beslut som lag (2016:1145) 
om offentlig upphandling är tillämpligt på får inte överklagas med laglighetsprövning. 

 

 

Elin Gustafsson (S) Emma Berginger (MP) Mattias Horrdin (C)
  



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 24: ”Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan 

Brankovic (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) om införande av 

förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen (KF) Dnr KS 

2017/0829” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget bifallsyrkande till motionen.  Självklart måste Lunds kommun 

kunna freda allmänheten från tiggarna på åtminstone några viktiga 

offentliga platser. Men nej, det tycker inget av de andra partierna.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



  

RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 
  
Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan 
Brankovic (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) om 
införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i 
kommunen (Dnr: KS 2017/0829) 

Centerpartiet ser inte förbud mot tiggeri som en 
lösning. Det stora problemet är den fattigdom som är 
orsaken till att människor tigger.  

Man behöver ta hänsyn till hur utsatta de här 
människorna är och se till att skapa tillit för det 
svenska samhället, så att saker som tvång och 
utnyttjande rapporteras till polisen. 

Att be någon annan om hjälp ska inte förbjudas, inte 
heller att ge hjälp till den som ber om det. 

Mattias Horrdin (C)



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 
 
Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) 
och Christoffer Brinkåker (SD) om införande av förbud mot tiggeri 
på vissa platser i kommunen (Dnr: KS 2017/0829) 
 
Det förs diskussioner på nationell nivå om att lagstifta om tiggeriförbud. Vi ser fördelar med 
att frågan avgörs i riksdagen och inte av enskilda kommuner eftersom det kan bidra 
otydlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Moderaterna i Lunds kommun 
 
 
 
Christer Wallin (M) 
 


	Reservation KS 2018-05-02 § 120_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 120_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 122_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 124_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 128_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 129_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 130_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 130_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 130_03
	Reservation KS 2018-05-02 § 131_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 131_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 132_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 132_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 132_03
	Reservation KS 2018-05-02 § 133_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 135_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 135_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 136_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 136_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 138_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 138_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 139_01
	Reservation KS 2018-05-02 § 139_02
	Reservation KS 2018-05-02 § 139_03



