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Styrelsemöte MalmöLundregionen       
Minnesanteckningar 
 

Mötesdatum  2016-12-13 

Plats och tid  Höör (Höörs Gästgifwaregård), 17:00-19:15 

Mötets ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö stad 

protokollet  Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen 

 

 

 

 

 

1. Höör informerar och hälsar välkommen 

Stefan Lissmark informerade och hälsade välkommen. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 18 oktober 2016 godkändes och lades till 

handlingarna. 
  

 

3. Åtgärdsvalsstudie E6 

Jack Bårström (Trafikverket) informerade om det påbörjade arbetet med en 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E6:an i Skåne, med fokus på sträckan Helsingborg-

Trelleborg. Han lyfte bl.a. fram att det finns en problematik med körbeteende och 

specifika trafikplatser, vilket gör att det skapas trängsel trots att kapacitetstaket inte är 

nått. Därtill kräver Räddningstjänsten numera totalavstängning vid olyckor. De som 

ingår i ÅVS:en är kommunerna utefter sträckan, Lunds kommun och Region Skåne. 

I diskussionen framfördes hur det idag finns en spridningseffekt när det är mycket 

trafik på E6:an. Det gäller både större vägar som 108:an samt villagator i samhällen. Det 

framfördes även att det redan i dag blir väldigt fullt vid infarterna till Lund och Malmö, 

samt inne i dessa städer, vilket innebär att problematiken behöver angripas från flera 

håll samtidigt. 

 

4. Strukturplan MalmöLundregionen 

Efter en lång diskussion enades styrelsen om att ställa sig bakom Strukturplanen och att 

besluta om att Strukturplanen skickas till kommunerna för antagande. Följande 

ändringar ska göras i det slutliga dokumentet: 

 s. 19: Österlenstråket 

I ett första skede utvecklas busstrafiken till superbusstrafik i Österlenstråket, för att 

stärka pendlingen mellan sydöstra Skåne och MalmöLundregionen. 
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 s. 18-19: Huvudstråket, Västkuststråket, Sydvästra stråket, Ystadstråket 

För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra 
tillgängligheten på väg E6 behövs satsningar på kollektivtrafiken samt ombyggnader. 
av bl.a. trafiksäkerhetsskäl.   

Samma text gäller för samtliga europavägar i avsnittet. Det innebär att E6 

ersätts med E22 respektive E65 under ”Huvudstråket” och ”Ystadstråket”. 

 s. 4: Om strukturplan för MalmöLundregionen  

översiktsplaner ersätts med översiktliga planering 

 s. 20: Vilka vänder sig strukturplanen till? 

översiktsplan ersätts med översiktliga planering 

 
 

5. Verksamhetsplan 2016-2018 

 Styrelsen beslutade att anta den reviderade verksamhetsplanen. 
 

6. Fokusfrågorna – informationspunkt 

Styrelsen tog del av en lägesbild som fanns utskriven. Lägesbilden bifogas utskicket av 

protokollet. Tid saknades till diskussion. 
 

7. Mötesdatum 2017 

  
Följande datum och värdorter har fastställts för styrelsemöten: 

 2 mars (Burlöv) 

 9 maj (Staffanstorp) 

 12 december (Trelleborg) 
Datum till följande möten bestäms i januari  

 Styrelsemöte oktober/november (Vellinge) 

 Studieresan i september 
 

Förslag på resmål och tema förmedlas till respektive kommundirektör inför deras möte 
den 24 januari 2017. 

 
 
 
 
 

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 mars i Burlöv.  
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Deltagarförteckning
 

Burlöv    

Katja Larsson 

Lars Johnson  

Lars-Åke Ståhl   

 

Eslöv 

Johan Andersson 

Henrik Wöhlecke 

Eva Hallberg 

 

Höör 

Stefan Lissmark 

Michael Andersson 

 

Kävlinge 

Pia Almström 

Catrin Tufvesson 

Mikael Persson  

 

Lomma    

Anders Berngarn 

Lisa Bäck  

Jan Sohlmér 

 

Lund 

Anders Almgren 

Emma Berginger 

Christer Wallin 

Anette Henriksson 

 

Malmö 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (ordförande) 

Andreas Schönström 

Ola Yndeheim 

 

Staffanstorp 

Christian Sonesson 

Pierre Sjöström 

Ingalill Hellberg 

 

Svedala 

Linda Allansson Wester 

Ambjörn Hardenstedt 

Elisabeth Larsson 

 

Trelleborg 

Torbjörn Karlsson 

Mikael Rubin 

 

Vellinge 

Henrik Thorsell 

Charlotte Unosson 

 

Sekretariat 

Mathias Nilsen 

 

 

 

 


