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MINNESANTECKNINGAR 

BJ ersatte ES som ordförande vid mötet då nya mötesordförande Erik Stoy hade lämnat 
förhinder att delta. BJ hälsade mötesdeltagarna välkomna. Eftersom en ny deltagare 
närvarade vid mötetä presenterade sig alla kring bordet. Snezana Ermin och Lars 
Steimer hälsades välkomna. 
 
1. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Föredragningslistan godkändes. 
 
2. GENOMGÅNG AV FÖRRA MÖTETS MINNESANTECKNINGAR 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
Vid föregående möte diskuterades avsaknaden av busskur vid busshållplatsen vid 
Hyby. Efter mötet har JA varit på möte med Skånetrafiken. Kommunen har idag en 
extra kur, gamla ”Trädgårdsgatan” som inte används. Denna har JA erbjudit 
Skånetrafiken om flytten av kuren ordnas och bekostas av Skånetrafiken/Trafikverket. 
Någon återkoppling om denna lösning är av intresse har inte inkommit.  

TRAFIKSÄKERHETSGRUPPEN 2015-12-02 
  

Plats och tid GataParks förråd, Svedala 

  
Närvarande Björn Jönsson, vice ordförande (BJ)  

Johanna Andersson, Gatu- och parkchef, sekreterare (JA) 
 Malin Held, representant Vård och omsorg (MH) 
 Snezana ”Nena” Ermin, Polisen (SE)  

Pål Rupert, Polisen (PR) 
Lars Steimer, representant utbildning (LS) 

 Maria Ribbnäs, representant yrkesförarna (MR) 
Christian Hellgren, Transdev (CH) 
 

Sändlista: Närvarande samt: 
 Erik Stoy, ordförande (ES) 

Johan Ekström, Trafikverket (JE) 
Lennart Viberg, Skånetrafiken (LV) 
Milisav Stankovic, Veolia (MS) 
Johan Israelsson, Teknisk chef 
Alexandra Pamp, rådet för hälsa och trygghet, sekreterare teknisk 
nämnd   
Kommunens hemsida 
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3. INKOMNA SKRIVELSER/INFORMATION 
 
a) Planering framtida gc-vägar 
Det pågår ett arbete med att se över framkomligheten för bussar där samtliga linjer ses 
över ordentligt. Det finns idag inga direkta klagomål inom kommunen som inte redan 
är kända. 90-graderssvängen på Ågatan/Aggarpsvägen är fortfarande svår men 
kräver en större åtgärd. Beslut är just taget att denna detaljplan ska arbetas vidare med 
trots tidigare problem med markägarfråga. 
 
Stationsfrågan är enormt viktigt att den genomförs inom närmsta tiden.  
 
LS lyfter frågan om vikten av att gc-stråken ses över när det nya skolområdet FSI byggs.  
 
Trafiksäkerhetsgruppen rekommenderar att en övergripande plan tas fram som läggs 
upp till TN. Det är av vikt att denna plan hålls till generella lösningar och löper under 
kortare tid så den inte blir inaktuell. Dagens trafikplaner är föråldrade.  
Till nästa möte lyfter vi frågan om planering av trafik i Svedala kommun. Samtliga 
deltagare uppmanas tänka över frågan till nästa möte. 
 
4. PÅGÅENDE TRAFIKSÄKERHETSARBETE 
 
a) Polisens kontroller 
PR informerade om Polisens kontroller och trafiksäkerhetsarbete. Nu sedan polisens 
omorganisation och sedan förra mötet har det skett ytterligare förändringar. Sedan 1 
december är SE anställd som kommunpolis i kommunen. PR är själv kvar tillsammans 
med två andra poliser, där dessa tre poliser täcker området Trelleborg, Vellinge och 
Svedala som det ser ut i dagsläget. Eventuellt utökas styrkan efter årsskiftet. Detta gör 
att mycket av trafiksäkerhetsarbetet ligger nere. SE uppgift kommer att vara samverkan 
med kommunen, en länk mellan kommunen och polisledningen. Det är Mats Jennbys 
tjänst men det är än så länge oklart hur tjänsten ska utformas. Trafiksäkerhetsgruppen är 
överens om att det är ytterst viktigt att kommunpolisen utgår från Svedala och att 
närheten med kommuninvånarna prioriteras. Att vara synlig i skolorna har varit ytterst 
viktigt och förhoppningen är att arbetet med detta kommer att fortsätta.   
 
b) Rapport Gatukontoret 
Gång- och cykelvägarna utmed Roslättsvägen, Kapellvägen, Bökebergsgatan, 
Hantverkaregatan samt även Toftavägen är helt färdigställda/nästintill färdigställda.  
Parkeringsplatserna utmed Storgatan väster om Kyrkogatan längs nordvästra sidan ner 
mot stationsplan är nu borttagna för att skapa bättre trafiksäkerhet enligt förra mötets 
beslut.  
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5. SKOLFRÅGOR 
 
Marbäckskolan har fortsatt problem med parkering i vändzon trots 
parkeringsförbättringar har gjorts i gatan.  
 
Kyrkskolan har framfört problem med parkering och skolskjuts. Det finns ett förslag med 
angöring söder om skolan som kan lösa problematiken. Angöringen kan användas 
antingen till skolbussarna eller som hämta/lämna parkering för föräldrar. Utrymme finns 
fortfarande att bygga denna lösning. Om skolan vill utreda möjligheten igen går det 
bra att lyfta frågan igen. Även frågan om finansiering behöver lyftas då det inte finns 
någon budget idag för ombyggnationen.  
 
Klöverstugan lyfter igen frågan om möjligheten att bygga parkeringsplats i närheten av 
förskolan. Teknisk nämnd har haft frågan uppe och beslutat att undersöka möjligheten 
att anlägga en parkeringsplats på kommunal mark. Trafiksäkerhetsgruppen lyfter även 
frågan om det finns möjlighet att bygga närmre än de kringliggande gator som finns 
idag.  
 
Polisiär närvaro i skolorna är mycket önskvärd.  
 
 
6. VÅRD- OCH OMSORG 
 
MH har inga nya ärenden att ta upp. 
 
 
7. OLYCKSSTATISTIK 
 
JA redovisade olycksstatistiken för 2014 som är inlagd i Strada. Programmet har precis 
blivit uppdaterat, vilket innebär att mycket ser annorlunda ut, så även statistiken. Därav 
är den svårare att jämföra med tidigare år då uppdelningen av olyckor ser annorlunda 
ut. Den totala andelen registrerade olyckor i Strada i Svedala kommun under året är 3 
dödsolyckor, 3 allvarliga olyckor, 18 måttliga olyckor och 46 lindriga olyckor. Utöver 
dessa har 2 olyckor inträffat utan personskador. Den ena dödsolyckan är en 
motorcyklist som omkom i kollision med en bil, en avled efter olyckan men troligen inte 
till följd av olyckan vilket utreds vidare. Den tredje olyckan är vid kollision person/tåg. 
Dessa olyckor med tåg har inte tidigare varit med i statistiken. JA undersöker mer om 
de nya delarna i Strada. Olyckorna är spridda över kommunen där inga platser sticker 
ut specifikt. 
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8. ÖVRIGT 
 
a) Rapport Transdev 
CH informerade om senaste veckans beskjutningar mot bland annat bussar i Klågerup. 
Samtliga busskurer i Klågerup är sönderskjutna och flera i Bara. Detta gick så långt att 
bussarna ställdes in under ett antal timmar. CH framför vikten av att detta kommer till en 
lösning genom polisär hjälp snarast möjligt. Det är en stor kostnad utöver ett stort 
obehag.  
 
  
9. NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Nästa sammanträde bestämdes till onsdagen den 2 mars kl 9.30 i konferensrummet 
på GataParks förråd/Räddningstjänsten.  
 
 
Minnesanteckningarna fördes av 
 
 
 
Björn Jönsson   Johanna Andersson 
Vice ordförande  Gatu- och parkchef 
 


