
 MALAX KOMMUN
MAALAHDEN KUNTA

MK/121/00.05.00/2021

MOTIONER, svar på motion om helhetsplan för den lätta trafiken

Kommunfullmäktige 11 25 02 2021
Tekniska nämnden 24 15 02 2023

Kfge § 11 Mikael Appel med flera väckte en motion om att det behöver uppgöras en hel-
hetsplan för den lätta trafiken i Malax kommun så att man lättare kunde ta del
av statliga medel för förverkligande av lättrafikleder. 

I kommunens förvaltningsstadga 113 § stadgas om fullmäktigeledamöterna ini-
tiativrätt. 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 Mikael Appel med fleras motion och hänsköt den till kom-
munstyrelsen för beredning.
_________

TN § 24 Teknisk direktör John Södergran:
Malax kommuns trafiksäkerhetsplan reviderades under åren 2015 - 2016 men
ärendet blev aldrig slutbehandlat.  Arbetet har inte tagits upp till ny behandling
eller vidareutvecklats sedan dess.

En uppdatering av trafiksäkerhetsplanen för hela Vasaregionen är för tillfället
under arbete. Tjänstemän från Malax kommun har deltagit i arbetet hittills och
nu är bra tidpunkt att återuppta även arbetet med den egna trafiksäkerhetspla-
nen. Ny statistik och nya enkäter för Malaxområdet har gjorts inom ramen för
Vasaregionens trafiksäkerhetsplan. 

Inom ramen för Malax kommuns egen trafiksäkerhetsplan kan en helhetsplan
för den lätta trafiken lämpligen tas med. 

Tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska nämnden avger ovanstående redogörelse som svar på motionen och
föreslår att motionen förklaras slutbehandlad.

Beslut:
Godkändes.
_________ 

Kst § 27 Bilaga:
- motion

Kommundirektör Malmstens förslag:
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Kommunstyrelsen avger tekniska nämndens beredning som redogörelse på mo-
tionen och föreslår för fullmäktige att motionen förklaras slutbehandlad.

Beslut:
Under diskussionen föreslog Mikael Appel, understödd av Hanna Strandberg,
att motionen förklaras slutbehandlad med följande protokollsanteckning:

I samband med att kommunen gör upp trafiksäkerhetsplanen inleds arbetet med
en helhetsplan för den oskyddade trafiken. 

Förslaget godkändes enhälligt. 
_________


