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MK/435/00.05.00/2017 

 
 MOTION, vägbelysning längs Paxalvägen 
 
Kommunfullmäktige  116 28 09 2017 
Tekniska nämnden  100 22 11 2017 
Kommunstyrelsen  271 11 12 2017 
Tekniska nämnden    37 28 05 2019 
Kommunstyrelsen  162 09 09 2019 
 
Kfge § 116 Fullmäktigeledamöterna Christer Bogren och Tove Donner väckte en motion, i 

vilken de föreslår att kommunen beaktar i kommande vägbelysningsinveste-
ringar behovet av vägbelysning längs del av Paxalvägen som idag saknar väg-
belysning.  

 
 I förvaltningsstadgans 113 § finns stadgat om fullmäktigeledamöternas rätt att 

väcka motioner. Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen har 
fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frå-
gor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. 

 
 Fullmäktige mottog fullmäktigeledamöterna Christer Bogren och Tove Don-

ners motion och remitterade den till kommunstyrelsen för beredning.  
 _________ 
 
Tekn.n § 100 Vägmästare Mikael Back 
 Fornamn.efternam(at)malax.fi, tel. 06 347 7111 
 
 Motionen som fullmäktigeledamöterna Christer Bogren och Tove Donner 

väckt gällande förlängning av befintlig vägbelysning längs Paxalvägen LV 
17574 till Malax vägen LV 679 anslutning är en sträcka på 470 m. 

 
 Enligt kommunfullmäktiges beslut 30.6.1997 ska prioriteringslistan för vägbe-

lysningsprojekt behandlas en gång per fullmäktigeperiod 
 
 Tekniska direktören Lars Lundegårds förslag: 
 Vägsträckan sätts in på prioriteringslistan för byggande av vägbelysning och 

behandlas vid budgetbehandlingen för 2019. 
 
 Beslut: 
 Godkändes. 
 _________ 
 
Kst § 271 Bilaga: 

- motion 
 

Kommundirektör Brandts förslag:  
 Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Motionen fogas till listan för projekt;  
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2. Prioriteringslistan för vägbelysningsprojekt revideras i samband med bud-

getbehandlingen för 2019.  
 
Beslut: 
Godkändes. 
_________ 
 

Tekn.n § 37 Vägmästare Mikael Back 
Vägbelysningen för denna del av Paxalvägen sattes inte in på prioriteringslistan  
på grund av att boende inte anser detta vara behövligt. 
 
Tekniska direktören Lars Lundegårds förslag: 
Tekniska nämnden besluter att: 
- konstatera att nämnden inför år 2019:s budgetbehandling ansåg att det inte 

fanns behov av vägbelysning på berörda vägsträcka 
- motionen föranleder inga åtgärder  
- föreslå för kommunstyrelsen att motionen ska förklaras slutbehandlad 

 
 Beslut: 

Godkändes. 
_________ 
 

Kst § 162 Förvaltningsdirektör Markus Norrback 
 fornamn.efternam(at)malax.fi, tel. 06 347 7111 
 
 Vägbelysningen längs den statliga landsvägen Paxalvägen tar slut ca 470 meter 

före den östra korsningen med den statliga Malaxvägen. Om vägbelysningen 
dras ut mot korsningen förutsätter vägmyndigheten att vägbelysning även ska 
byggas på en sträcka om 100 m på vardera sidan av korsningen. Denna kostnad 
skulle även belasta projektet. Den totala vägsträckan som skulle beröras är 
sålunda ca 700 m. Beroende på utformningen av projektet blir kostnaden per 
belysningspunkt ca 1 500 euro och antalet belysningspunkter som behövs är 
14–16 st. Detta ger en helhetskostnad på ca 24 000 euro.  

 
En stor del av trafiken längs Paxalvägen går i riktningen mot Övermalax. En 
förlängd vägbelysning längs Paxalvägen skulle bl.a. betjäna de boende längs 
Heljobackvägen, som ansluter till Paxalvägen längs den sträcka som saknar 
vägbelysning. Längs med Heljobackvägen bor totalt 21 personer varav 6 är 
minderåriga.  
 
Kommunstyrelsen beslöt i december 2017 att motionen fogas till listan för pro-
jekt och att prioriteringslistan för vägbelysningsprojekt revideras i samband 
med budgetbehandlingen för 2019. Tekniska nämnden tog motionen för ny be-
handling i maj 2019 och ansåg att det inte fanns behov av vägbelysning på be-
rörda vägsträcka. 

   
Bilaga: 
- motion 
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Kommundirektör Malmstens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige: 
- att motionen fogas till listan för projekt; dock så att vägbelysningen längs 

Paxalvägen förlängs endast till Heljobackvägens anslutning (totalt ca 6 be-
lysningspunkter). 

- prioriteringslistan för vägbelysningsprojekt revideras i samband med bud-
getbehandlingen för 2020. 

- att motionen förklaras slutbehandlad. 
 
 Beslut: 
 Godkändes. 
 _________ 
 
 
Kfge § 58 Bilaga. 
 
 Beslut: 
 Godkändes. 
 _________ 


