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MOTION, svar på motion om belysning till Strömbäck park

Kommunfullmäktige   12 14 02 2022
Tekniska nämnden   57 11 05 2022
Tekniska nämnden   69 16 06 2022
Kommunstyrelsen 177 31 101 2022

Kfge § 12 Tage Svahn m.fl. väckte en motion om att parkeringsplatsen Strömbäck Park
invid Strandvägen i Petalax bör förses med en till två belysningspunkter för att
öka trivseln och tryggheten på parkeringsplatsen. 

I  kommunens förvaltningsstadga 113 § stadgas  om fullmäktigeledamöternas
initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan
har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
kommunens verksamhet och förvaltning.

Fullmäktige mottog Tage Svahn med fleras motion och hänsköt den till kom-
munstyrelsen för beredning.
_________

TN § 57 Vägmästare Kim Svarvar:
Kostnadskalkyler för olika alternativ till belysning har gjorts upp av PAV. Ett
alternativ med två elstolpar på parkeringen skulle kosta 10 230 euro och ett al-
ternativ med åtta stolpar längs Strandvägen och två på parkeringen skulle kosta
16000 euro, alltså i installationskostnader.

NTM Centralen har gett utlåtande om saken och det är möjligt att belysa endast
parkeringen trots avsaknad av vägbelysning på Strandvägen vid området. Dock
skall kriterierna i utlåtandet följas om enbart parkeringen förses med belysning.

Bilagor:
- Motion
- Kostnadsberäkning uppdaterad
- Utlåtande från NTM Centralen

Tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att  belysningen vid Ström-
bäck Park inte förverkligas med hänvisning till de stora installationskostnader-
na i förhållande till antalet lyspunkter.

Beslut:
Ärendet återremitterades till tjänstemännen för att utreda förmånligare alterna-
tiv.
_________

TN § 69 Vägmästare Kim Svarvar:
Ytterligare ett alternativ på kostnader för belysningen har levererats av PAV, al-
ternativa lösningar enligt bilaga



MALAX KOMMUN
MAALAHDEN KUNTA

Tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att  belysningen vid Ström-
bäck Park inte förverkligas med hänvisning till de stora installationskostnader-
na i förhållande till antalet lyspunkter.

Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att medel för förverkligande
av belysning vid Strömbäck park tas med i budgetarbetet för 2023 samt att mo-
tionen är slutbehandlad.
_________

Kst § 177 Förvaltningsdirektör Markus Norrback:
Tage Svahn m.fl. väckte en motion om att parkeringsplatsen Strömbäck Park
invid Strandvägen i Petalax bör förses med en till två belysningspunkter för att
öka trivseln och tryggheten på parkeringsplatsen. 

Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslår för kommunstyrelsen att
medel för förverkligande av belysning vid Strömbäck park tas med i budgetar-
betet för 2023 samt att motionen ska förklaras slutbehandlad.

Eftersom motionen är av budgetkaraktär bör den behandlas före eller i sam-
band med att budgeten behandlas. För att klara av de budgetmål inklusive inve-
steringar som kommunfullmäktige fastställt då man fastslog budgetramarna har
anslag för förverkligande av belysning inte tagits med i kommundirektörens
budgetförslag. Därtill kommer tekniska nämnden att uppgöra nya kriterier för
utbyggnad av vägbelysning. I väntan på nya kriterier har inga nya projekt gäl-
lande utbyggnad av vägbelysning utanför kommunens detaljplaneområden in-
tagits i budgetförslaget för 2023 eller ekonomiplanen 2024–25. Även i förhål-
lande till eventuell el-brist och sparande av el är det inte orsak att prioritera ut-
byggnaden av vägbelysning just nu.

Bilagor:
- motion
- kostnadsberäkning uppdaterad
- utlåtande från NTM-centralen

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att nya vägbelysningsprojekt tas in i det skede
kommunens ekonomi tillåter det och om projektet uppfyller de kommande kri-
terierna för utbyggnad av vägbelysning. Med detta föreslår kommunstyrelsen
för fullmäktige att motionen förklaras slutbehandlad. 

Beslut:
Förslaget godkändes. 
_________ 

Kfge § 71 Bilagor:
- motion
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- kostnadsberäkning uppdaterad
- utlåtande från NTM-centralen

Beslut:
Förslaget godkändes.
_________


