
   

SEKRETARIAT STYRELSERNA 
FÖR UPPFÖLJNING 
AV RAMAVTALEN  

 

PROTOKOLL 1 (2) 

Skapat av Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 1 

Lotten Lindmark  2022-03-09  
Ärendenummer   

TRV 2018/106466   
   
 

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 11 HELSINGBORG  
Datum:  Den 9 mars 2022 

Plats:  Länk 

Närvarande:  

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten 
Marie Holmqvist, ledamot Helsingborg 
Ulrika Geeraedts, ledamot Region Skåne 
Lennart Andersson, ersättare Staten  
Oscar Grönvall, ersättare Helsingborg 

Maria Nyman, ersättare Region Skåne  
Heléne Nilsson, adjungerad Helsingborg 
Nicolas Cronberg, adjungerad Region Skåne  
Lotten Lindmark, Sekretariatet 

 

1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 1 december godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina informerade om att Statskontorets slutrapport kommer överlämnas till 

departementet den 28 juni. I samband med överlämnandet ses möjligheten över om 

att få en presentation av deras slutsatser.  

Marie informerade om två stora stadsutvecklingsområden, dels Östra Ramlösa och 

dels Södra Staden. Vid Östra Ramlösa pågår utveckling av en helt ny stadsdel, som 

bland annat omfattar lasarettets eventuella flytt. Arbete pågår inför planarbeten. I 

takt med att utredningar, åtgärdsvalsstudie och detaljplaner tas fram kommer man 

veta om flytten av lasarettet kan ske. Vid Södra Staden ses möjligheterna över om 

hamnverksamheten kan flytta söderut. Staden avser att utveckla stadskärnan för att 

skapa utveckling av bostäder centralt. 

5. Godkännande av Årsrapport 2021 

Lotten informerade om processen och tackade för parternas samlade underlag till 

sekretariatet. Tidplanen för inlämnande av parternas underlag till sekretariatet 

justeras nästa år. Uppdaterad rutin skickas ut under våren. 

Lotten informerade vidare att den inledande texten i bilagan har justerats så att det 

framgår att kommunen är klar med sitt bostadsåtagande och att kommunen 

framgent inte behöver redogöra för tillkommande bostäderna i nästkommande 

bilaga till årsrapporten.   

Styrelsen godkände Årsrapport 2021 för Ramavtal 11 Helsingborg. 
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6. Information om kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi 

Marie informerade att sträckningen för Helsingborgsexpressen 2 är bestämd. För 

Helsingborgsexpressen 3 är sträckningen för den norra delen planerad att gå till 

Västergård och utredning linjens södra del fortsätter. För Helsingborgsexpressen 2 

pågår arbete för att kunna genomföra åtgärder enligt budgetplan 2022 vid 

Kadettgatan, Elinebergsplatsen och Filbornavägen. Åtgärderna kommer slutföras 

under 2022. 

7. Information om cykelobjekten  

Oscar redogjorde för den korsningspunkt (K11) som slutredovisats under 2021. De 

planerade cykelobjekten under 2022 är cykelstråk utmed Johan Banérs gata (H18) 

och cykelgata utmed Norra Storgatan och Fågelsångsgatan (H13). Även en 

korsningspunkt (K14) ligger med i planeringen för 2022. Byggnation av det centrala 

parkeringshuset pågår (P1) och för parkeringen vid Ramlösa station pågår planering 

(P4).  

Oscar informerade vidare att både cykelstråk Drottninggatan norra (H16) och Södra 

Storgatan beräknas färdigställas under 2023  

Marie informerade att staden ser vissa utmaningar gällande framdriften av några de 

objekt som återfinns i avtalet samt att ett första möte har hållits med sekretariatet.  

Catharina tackade för informationen.   

8. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

9. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 1 juni och planeras ske på plats i Skåne. Sekretariatet 

samordnar dagen.  

10. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 

Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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