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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. 

Andreas framförde önskemål om att få en presentation från Statskontoret av deras 

rapport Förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar.  

Catharina instämde och föreslog att Statskontoret bjuds in till nästa styrelsemöte. 

Därtill anordnar Statskontoret ett webbinarium om rapporten den 7 oktober. 

Sekretariatet skickar anmälningslänken som kan spridas.   

5. Information om Malmöpendeln och Lommabanan etapp 2 

Lotten informerade om att utställelse för granskning av järnvägsplanen sker i 

december givet att Trafikverket erhållit länsstyrelsens godkännande av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Vidare att projektet försöker återanvända material 

från projekt inom närområdet, att dialog förs med SLU inför granskningsskedet 

samt att god samverkan finns med kommunen bland annat i samband med 

detaljplan i Flädie.   

6. Information om kollektivtrafik- och cykelobjekten, genomförande 

och ekonomi 

Lotta informerade att fyra terminaler ska byggas vid Malmö C, Gustav Adolfs torg, 

Värnhemstorget samt Södervärn. Dessa mobilitetsnoder utformas för att upplevas 
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trygga och anpassas för MEX och det framtida linjenätet. Tillsammans med 

utbyggnad av cykelobjekten får platserna god tillgänglighet för resenärerna.  

De åtta objekten är uppdelade på 81 delprojekt, vilka är i olika planerings-, 

projekterings- och byggfaser innan de blir färdigställda. Två delprojekt är klara, dels 

för MEX 2 och för Linje 6. I år färdigställs även ett delprojekt inom cykelobjektet 

västra Hamnen- Lindängen.  

Lotta informerade vidare om det ekonomiska utfallet för kollektivtrafikobjekten. 

Prognosen för 2022 bedöms till drygt 83 miljoner kronor vilket är lägre än de 138 

miljoner som finns i betalplanen. Till följd av bland annat kompetens och 

resurstillgång inom branschen och tillgången på entreprenörer har framdriftstakten 

och tidplanerna reviderats. Ekonomirådet rekommenderar att betalplanen ska 

utgöra grund för fakturering för innevarande år och att justering krävs för 2023.  

Catharina noterade att justering av betalplaner för både kollektivtrafik- och 

cykelobjekten tas av styrelsen i december efter samsyn i ekonomirådet.  

Maria informerade om att Malmö stads- och regiontrafik under hösten åter är på 

ungefär samma nivåer som innan pandemin. Tågresandet i regionen har återhämtat 

sig bra och att antalet resor med Pågatågen och Malmöringen nu tangerar 2019 års 

nivåer. Därtill har antalet resor över Öresundsbron ökat med ca 30 procent, vilket är 

högre än före pandemin. Andelen distansarbetare bedöms påverka resenärsflödet 

med 2-4 procent.  

7. Information om bostadsbyggandet  

Lotta informerade om att 1 165 bostäder har byggts ut under årets två första tertialer. 

Staden har sedan avtalets start färdigställt cirka 15 370 bostäder vilket motsvarar 

mer än hälften av Malmö stads åtagande. Utfallet av antalet färdigställda bostäder 

per objekt redovisades och att utfallet sammantaget fortsatt är med marginal över 

det årliga genomsnittet. Kommunen har en fortsatt hög befolkningsutveckling och 

eventuell avmattning kommer visas i antalet färdigställda bostäder om cirka två år.  

Andreas framförde att staden följer utvecklingen i omvärlden och befolknings-

tillväxten noga från stadens sida.  

Richard informerade om att en viss tillväxt i Skåne bedöms ske under 2023 men att 

det därefter förutspås en nedgång i konjunktur. Regionen har under pandemin visat 

sig vara mindre känslig för omvärldsförändringar än riket, men omvärldsfrågor som 

energipriser och krig påverkar utvecklingen framåt. Befolkningen i regionen bedöms 

öka till cirka 1,5 miljoner år 2031, bland annat för att det föds fler än det avlider och 

för att Skåne är en populär region att flytta till. Sysselsättningsgraden är tillbaka på 

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

ökning av sysselsättningsgraden. På bostadsmarknaden faller bostadspriserna och 

bostadsbygganden bromsar in, men behovet och efterfrågan på nya bostäder är 

fortsatt högt. Regionen har tagit fram en modell för att analysera efterfrågan på 

bostäder utöver det behov som traditionellt ges från demografiprognoser. 

8. Övriga frågor  

Inga övriga 
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9. 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 inklusive tid för guidning och information om 

stadsutvecklingen i Malmö.  

10. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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