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1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och särskilt till Richard Gullstrand som ny ledamot 

från Region Skåne. Mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 1 juni godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina framförde Lennarts information om att Trafikverket inom ramen för 

Nationell plan fått i uppdrag att se över kapacitet och redundans för transporter över 

Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg–Helsingör. Styrelsen önskar få 

uppdatering när uppdraget formerats. 

Catharina informerade om att Statskontoret anordnar ett webbinarium om 

rapporten Förhandlingsuppdraget som metod för att lösa stora samhällsutmaningar, 

den 7 oktober. Sekretariatet skickar anmälningslänken som kan spridas.  Vidare att 

Statskontoret kommer bjudas in på länk till nästa styrelsemöte i Malmö för 

presentation av rapporten och att Helsingborg bjuds in till den informationen.   

5. Information om cykel- och kollektivtrafikobjekten, genomförande och 

ekonomi 

Marie informerade om att förberedande arbeten pågår för Helsingborgsexpressen 2, 

bland annat med projektering vid Maria station som kommer öppna för trafik 

december 2024 efter att järnvägsstationen är klar. I söder kommer linjen att få sin 

slutpunkt i det nya området Östra Ramlösa där ett stort planarbete pågår. I södra 

delen av området kommer det nya regionsjukhuset att placera och där kommer 

Helsingborgsexpressen 3 få sin slutpunkt.  

Marie informerade vidare att för Helsingborgsexpressen är prognosen för årets 

ekonomiska utfall lägre än betalplanen. I enlighet med ekonomirådets 

rekommendationer utgör betalplanen grund för årets fakturering och att förslag till 

justerade betalplaner för kommande år tas fram till styrelsen i december.  
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Helsingborg blev utsedd till årets cykelfrämjande stad 2022. Att stadens arbete har 

uppmärksammats betyder mycket.  

Marie meddelade att i år färdigställs fyra cykelobjekt som kommer slutredovisas och 

faktureras. Det är H13 Norra Storgatan och Fågelsångsgatan, K14 Ringstorpsvägen, 

P1 Helsingborg C samt P4 Ramlösa station. För H18 Johan Banérs gata avvaktas 

återkoppling inom Ekonomirådet gällande ekonomisk hantering. För 2023 kommer, 

i enlighet med betalplan, H16 Drottninggatan norra och H12 Södra Storgatan, etapp 

2 av Fågelsångsstråket att färdigställas.  

Avslutningsvis meddelade Marie att det ekonomiska läget i kommunen har påverkats 

till följd av bland annat ett minskat skatteunderlag, att världsläget påverkat 

investerings- och driftkostnaderna, att entreprenörer lämnar färre anbud samt att 

det skett en inbromsning i byggsektorn. Genomförandet av objekten är dock ett 

prioriterat område för att staden ska kunna nå klimatneutralitet till år 2030. 

Catharina noterade att justering av betalplaner för både kollektivtrafik- och 

cykelobjekten tas av styrelsen i december efter samsyn i ekonomirådet. 

Maria informerade om att resandet i regionen under hösten åter är på ungefär 

samma nivåer som innan pandemin. Därtill har antalet resor över Öresundsbron 

ökat med cirka 30 procent, vilket är högre än före pandemin. Tågresandet i regionen 

har återhämtat sig bra och att andelen som bedöms distansarbeta påverkar 

resenärsflödet med 2-4 procent. 

Richard konstaterade att befolkningen i regionen bedöms öka till cirka 1,5 miljoner 

år 2031. Många parametrar pekar på en positiv trend men det finns utmaningar för 

att näringslivet ska få stabila förutsättningar över tid. Omvärldsfrågor som 

energipriser och krig påverkar utvecklingen framåt även om regionen under 

pandemin klarat sig lite bättre än riket. Graden av sysselsättning är tillbaka på 

förpandemisk nivå i nästa alla kommuner och för utrikesfödda sker nu en snabb 

ökning av sysselsättningsgraden. 

6. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

7. Nästa möte 

Nästa möte är den 7 december och kommer ske digitalt. Regionen tillsammans med 

Sekretariatet gavs i uppdrag att till mötet i december ta fram mötestider för 2023. 

8. Avslutning 

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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