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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. 

5. Godkännande av Årsrapport 2021 

Lotten informerade om processen för årsrapporteringen 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. 

Med anledning av att staden ska påbörja ett utvecklingsarbete ett utvecklingsarbete 

med att utveckla utvärdering och uppföljning av satsningarna i ramavtalet och hur 

nyttor kan fångas återkommer Maria till styrelsen med mer information när arbetet 

kommit längre. 

Styrelsen godkände Årsrapport 2021 för ramavtal 8 Malmö 

6. Information om Malmöpendeln och Lommabanan etapp 2 

Jack informerade om att arbetet med järnvägsplan för Malmöpendeln – 

Lommabanan pågår och att samråd om betydande miljöpåverkan är genomfört med 

Länsstyrelsen. Samråd med allmänheten planeras ske i april – maj i Alnarp och 

Flädie. Kontinuerligt sker månadsmöten med Lomma kommun för samordning med 

kommunens detaljplaner.  

Lennart informerade om att projektet ligger under prognostiserad budget. 



   

SEKRETARIAT STYRELSERNA 
FÖR UPPFÖLJNING 
AV RAMAVTALEN  

 

PROTOKOLL 2 (2) 

Skapat av Dokumentdatum   

Lotten Lindmark  2022-03-11  
   
 

Styrelsemöte Ramavtal 8 Malmö 

7. Information om kollektivtrafik- och cykelobjekten, genomförande 

och ekonomi 

Lotta informerade om att 58 av cirka 80 delprojekt har fått startbesked och att för 32 

av dem kan detaljprojektering påbörjas. Genomförandeavtal för MalmöExpress linje 

5 är under framtagande.  

För MalmöExpress-linjerna har flertalet förstudier färdigställts. Ett 

utformningsförslag till hållplatserna samt en behovsstudie för samtliga terminaler 

har tagits fram. 

För Elbuss-linjerna är projekteringsfasen påbörjad. Utmed samtliga tre linjer ska ett 

antal hållplatser byggas om. En förundersökning för broförbindelsen till Ön är 

påbörjad. Detaljprojektering pågår för vissa exploateringsprojekt.  

Lotta redogjorde kort för det ekonomiska utfallet för 2021.  

8. Information om bostadsbyggandet  

Lotta berättade om utbyggnaden av bostäder i Lomma, Kävlinge och Malmö stad. 

Det årliga utfallet för 2021 är högre än den genomsnittliga årskvoten och inom kort 

kommer 50 procent av stadens bostadsåtagande att vara fullgjort.   

9. Övriga frågor  

Inga frågor anmäldes.  

10. Nästa möte 

Nästa möte är den 1 juni 2022 och äger rum i Skåne. Sekretariatet samordnar dagen.  

11. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 

Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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