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§ 371 Motion (MP) - Minska de ljusföroreningar som
stör djur och slösar med energi
Dnr TN 2021/0604

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besvara motionen i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till
förmån för eget yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga §
371/01.

Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att tekniska
nämnden ska ges i uppdrag att revidera Lunds kommuns
Belysningsprogram med åtgärder som kan minska de
ljusföroreningar som särskilt drabbar nattlevande djur. Miljöpartiet
hänvisar till det artificiella ljuset som ökar snabbt både globalt och i
Sverige. En av anledningarna är framför allt LED-belysningens ”vita”
ljus som sprids över omgivande landskap och mot natthimlen vilket
innebär att en del av våra djur får sina dygns-, parnings- och
födosöksrytmer störda.
Förvaltningen har arbetat fram en Ljusstrategi under 2020–2021
som beaktar behovet av belysningsstyrning för att minska dessa
ljusföroreningar. Strategin kommer att föreläggas tekniska nämnden
under 2021.

Yrkanden
Lena Fällström (S) och Magnus Liljeroth (SD) yrkar bifall till tekniska
förvaltningens förslag till beslut.
Karin Svensson Smith (MP) och Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall
till motionen.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar tillägg därtill enligt följande:
att motionen avslås.
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Beslutsgång
Ordföranden Jan Annerstedt (FNL) ställer Lena Fällström (S) med
fleras yrkande mot Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Lena
Fällström (S) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Tekniska nämnden godkänner följande voteringsordning: Ja för bifall
till Lena Fällström (S) med fleras yrkande. Nej för bifall till Karin
Svenson Smith (MP) med fleras yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: Jan Annerstedt (FNL), Cecilia
Barnes (L), Per Jakobsson (M), Ann-Christine Larsson (C), Johanna
Kyander (FNL), Lena Fällström (S), Johnny Hulthén (S), Margareta
Kristensson (S) och Magnus Liljeroth (SD) röstar ja. Karin Svensson
Smith (MP) och Steingrimur Jonsson (V) röstar nej. Tekniska
nämnden beslutar således, med nio ja-röster och två nej-röster, att
bifalla Lena Fällström (S) med fleras yrkande.
Ordföranden ställer därefter Magnus Liljeroths (SD) tilläggsyrkande
mot avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutar
avslå tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01
Motion (MP) – Minska de ljusföroreningar som stör djur och
slösar med energi, 2021-06-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten
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Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2021-11-24 klockan 17.30–21.30, ajournering klockan 18.42–
19.03, 19.35–19.42, 20.53–21.04, Tingshuset i Dalby
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Johanna Kyander (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)
Per Jakobsson (M), tjänstgör för Lars Leonardsson (M)
Ann-Christine Larsson (C), tjänstgör för Johan Nilsson (C)
Johnny Hulthén (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Martin Martinez y Rique (L)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Carl Danielsson (SD)

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare
Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Johan Gomér, gatuchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 354–382, varav § 360 och 362 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 8 december 2021 kl. 12:00

Underskrifter

Justerare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum
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2021-11-24

TN 2021/0253

Sekreterare

Andrea Ax Karlsén

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 354–359, 361 och 363–382

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andrea Ax Karlsén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-12-31

