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§ 156 Dnr 2021/00098  

Motion: Ljusförorening 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion gällande ljusför-
oreningar med följande yrkanden:  

Att aktivt motverka ljusföroreningar i Håbo kommun tas i beaktande vid 
byggnation, underhåll och effektivisering.  

Att berörd instans skapar en handlingsplan för att motverka ljusföroreningar 
i Håbo kommun 

Att Håbo kommun skapar medvetenhet runt problematiken och agerar som 
ett föredöme gällande motverkande av ljusföroreningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 12 april 2022 ärendet 
till förvaltningen för att inhämta yttrande från ungdomsrådet, Kommunala 
Pensionärsrådet, Kommunala funktionsrättsrådet, Tillväxtrådet och Trygg-
hetsrådet vilka nu har inkommit med yttranden. 

Rådens yttranden tillsammans med bygg- och miljöförvaltningens yttrande 
ger förslag att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
– Motion 2021-02-19 

– Bygg- och miljöförvaltningens yttrande 2021-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Reinerdahl (SD) och Rasmus Kraftelid (HD) yrkar bifall till mot-
ionen.  

Anna Söder Rytterholm (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att se över 
miljöaspekterna i förslaget.  

Cathrine Öhrqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.   
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   

Votering begärs.  

Med 24 ja-röster och 17 nej-röster finner ordföranden att Kommunfullmäk-
tige har avslagit motionen.    

Reservation från Sverigedemokraterna.        

Omröstningsresultat 
Ja-röst för att bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå mot-
ionen. Nej-röst för att bifalla motionen.  

Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Stefan Häggmark (M), Björn Er-
ling (M), Roger von Walden (M), Christian Nordberg (M), Nils-Åke Mårhe-
den (M), Carl-Johan Torstensson (M), Ulf Winberg (M), Björn Hedö (M), 
Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Fred Rydberg (KD), Tony Klaesson 
(KD), Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Carolina Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger 
Wallin (S), Christer Persson (S), Eva Staake (S), Sven Erkert (S), Maria An-
nell (S).  

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Anna Söder Rytterholm (MP), 
Tommy Lövgren (SD), Michael Rubbestad (SD), Zinaida Belonoshko (SD), 
Petri Piiroinen (SD), Paul Ohvanainen (SD), Stefan Reinerdahl (SD), Daniel 
Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green 
(Båp), Peter Björkman (Båp), Susanna Kraftelid (HD), Rasmus Kraftelid 
(HD), Frida Herman (HD), Robin Jande (V).       
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