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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus Naverlönnsalen, tisdagen den 11 juni 2019 kl 17:10-18:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anna Asp 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, Miljö och teknik, 2019-06-19  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 72-79 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Anna Asp  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2019-06-11 

Anslaget sätts upp 2019-06-19 Anslaget till och med 2019-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Valentin Jovanovic (S) 
Anna Asp (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Mona Lisa Flamander (SD) för Anders Nilsson (SD) 
 

 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Gustaf Törnqvist (V) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 72-75 
Annette Bengtsson, trafikingenjör §§ 72-75 
Allmänhet, §§ 72-75, § 76 exklusive beslut  
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

 
§ 72 

Information om resvaneundersökning 2018 för Skåne ........................................ 4 

§ 73 
Ansökan om lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på 
Malmövägen genom Klågerup ............................................................................ 5 

§ 74 
Namnsättning av gator för området Soläng, Värby 40:1 ...................................... 6 

§ 75 
Gång- och cykelväg Joachim Becks gata ............................................................ 7 

§ 76 
Förfrågningsunderlag upphandling entreprenad dagvattenmagasin 
Svea park ............................................................................................................ 9 

§ 77 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 10 

§ 78 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 11 

§ 79 
Nya ärenden anmäls ......................................................................................... 12 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72  

Information om resvaneundersökning 2018 för 
Skåne 

Dnr 2019-000095  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Trafikingenjör Annette Bengtsson informerar om resvaneundersökningen 2018 
för Skåne.  

Handlingar i ärendet 
Presentation resvaneundersökning 2018 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73  

Ansökan om lokal trafikföreskrift om 
hastighetsbegränsning på Malmövägen genom 
Klågerup 

Dnr 2019-000091  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att uppdra åt trafikingenjören att ta fram lokal trafikföreskrift om 40 km/tim på 
Malmövägen genom Klågerup.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har överlämnat ärende om önskemål om sänkt hastighet från 60 
km/tim till 40 km/tim inom det tättbebyggda området i Klågerup. Polisen och 
Trafikverket har inget att erinra mot förslaget till hastighetssänkning.     

Trafikingenjör Annette Bengtsson föredrar ärendet. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta att uppdra åt trafikingenjören 
att ta fram lokal trafikföreskrift om 40 km/tim på Malmövägen genom Klågerup.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör daterad 2019-05-23 

Överlämnande av ansökan om lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 
på Malmövägen inkommen 2019-04-23 

Yttrande från Polisen inkommit 2019-04-30 

Yttrande från Trafikverket inkommit 2019-04-30 

Hastighetsplan Klågerup (karta)  

          

Beslut skickas till 
Sökande 

Trafikverket 
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Sammanträdesdatum: 2019-06-11  
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§ 74  

Namnsättning av gator för området Soläng, Värby 
40:1 

Dnr 2019-000028  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta förslag Byastensvägen som gatunamn i området Värby 40:1.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen har som inriktning för området valt att använda gamla namn som 
fanns i området för detaljplan Värby 40:1. Förr i tiden fanns byastenar där 
åldermannen kallade till råd. Alla män samlades och höll rådslag. Stenar av den 
typen tror man finns i och omkring området Värby 40:1. Därav förslag att 
använda Byastensvägen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med tillhörande karta av adressättare daterad 2019-05-16 

          

Beslut skickas till 
Adressättare 

Exploatör  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  
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§ 75  

Gång- och cykelväg Joachim Becks gata 

Dnr 2016-000363  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att bygga en gång- och cykelväg (bredd cirka 2,75 meter) enligt alternativ 1 på 
södra sidan av Joachim Becks gata för att kunna erbjuda en trafiksäker lösning 
för gång- och cykeltrafikanter, 

att värna gatans gröna karaktär innebärande att fastighetsägare som berörs av 
ombyggnationen erbjuds en växtbädd (0,6 meter) som anordnas inne på 
fastigheten med tillhörande häckplantering (idegran 0,6-0,8 meter höga 
plantor). Detta erbjudande gäller endast i samband med entreprenaden där 
kommunen bygger den aktuella gång- och cykelvägen.  

att ombyggnationen genomförs innevarande år.  

     

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ombyggnaden av Joachim Becks gata planerade kommunen 
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter längs gatan i 
enlighet med de dialogmöten som genomförts. Detta innebar att kommunen 
behövde riva de häckar som står på kommunens mark söder om gatan för att 
ge plats åt en 3 meter bred gång- och cykelväg längs med gatan (alternativ 1). 

Totalt har 3 dialogmöten hållits varav två av dem 2016-11-23 och 2017-06-20 
för att informera och involvera de boende utmed gatan för att skapa en bra och 
trafiksäker gata innan arbetena påbörjades. Nytt dialogmöte hölls 2019-05-20 
då kommunen presenterade tre förslag på sträckning av gång- och cykelvägen.  

Alternativen är: 

- Alternativ 1, 3 m bred gång- och cykelväg söder om gatan, häckarna 
rivs.  

- Alternativ 2, 2 m bred gång- och cykelväg söder om gatan, ger plats åt 
att plantera en ny häck mellan tomtgräns och gång- och cykelbanan.  

- Alternativ 3, gång- och cykelväg norr om gatan och häckarna blir kvar. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson och teknisk chef föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Presentation av gatu- och parkchef 

Tjänsteskrivelse av projektledare daterad 2019-06-03 

Minnesanteckningar medborgarmöte Joachim Becks gata 2019-05-20 
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Inkomna synpunkter på minnesanteckningar från möte 2019-05-20 

Utformning gång- och cykelväg Alternativ 1. 

Utformning gång- och cykelväg Alternativ 2 

Utformning gång- och cykelväg Alternativ 3 

Kostnadsberäkning 

          

Beslut skickas till 
Fastighetsägare berörda av beslutet 

 



 

 

9(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
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§ 76  

Förfrågningsunderlag upphandling entreprenad 
dagvattenmagasin Svea park 

Dnr 2019-000135  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt  

att delegera till ordförande, med hörande av presidiet, att godkänna 
förfrågningsunderlaget i upphandling av entreprenad för dagvattenmagasin i 
Svea park.      

Sammanfattning av ärendet 
I området för detaljplan Svea park (i Svedala tätort) ska ett dagvattenmagasin 
anläggas. Förfrågningsunderlaget är planerat att vara klart i mitten/slutet av juni 
för att därefter annonseras. Upphandlingen är beräknad att överstiga 1 miljon 
kronor, och brukligt brukar förfrågningsunderlaget då godkännas av nämnden.  

För att inte försena tidsplaneringen informeras nämnden nu om denna 
upphandling med förslag att delegera till ordförande med hörande av presidiet 
att godkänna förfrågningsunderlaget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av administrativ chef daterad 2019-06-04 

     

     

 

 



 

 

10(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000121  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna 

          

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunstyrelsen: 

Protokollsutdrag 2019-0429 § 97 Årlig rapportering av genomförandet av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, dricksvatten, vatten och avlopp, 
planering, tillsyn och prövning 

Övrigt:  

Information om möjlighet att söka ytterligare LOVA-medel i år 

Information om europeiska trafikantverket 

Beslut från Konkurrensverket i ärende upphandling åkgräsklippare 
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§ 78  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000127  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. 
Delegationsbeslut fattade av delegater enligt tekniska nämndens 
delegationsförteckning har förtecknats i en skrivelse till tekniska nämnden.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med fattade delegationsbeslut 
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§ 79  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 5476  

     

     

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden anmäls.  

     

     

     

 

 


