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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen

Minnesanteckningar

Mötesdatum

2017-01-24

Plats och tid

Kommunhuset Kristallen, Lund, kl. 16:00-18:00

Närvarande

Vid protokollet

Anette Henriksson (Lund, ordförande) Jan-Inge Ahlfrid (Malmö), Jan
Sohlmér (Lomma), Fredrik Geijer (Trelleborg), Eva Hallberg (Eslöv),
Charlotte Unosson (Vellinge), Elisabeth Larsson (Svedala), Mikael Persson
(Kävlinge), Ingalill Hellberg (Staffanstorp), Lars-Åke Ståhl (Burlöv)
Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

Besluts- och diskussionspunkter
1. Infrastrukturkoordinering

Det konstaterades att MalmöLundregionens presentation 12 januari var ganska snarlikt de andra
hörnen, samt att det var bra att vi gick ut med ett samlat budskap. Det fanns enighet om att
MalmöLundregionen ska fortsätta arbetet med inspel till Nationell och Regional infrastrukturplan,
inklusive att ett underlag lyfts till den politiska nivån. Viktiga hållpunkter i tidplanen är workshops
27/1 och 10/2, därefter förankring med kommundirektörsgruppen, och beslut i styrelsen 2 mars.
Underlaget till 2 mars ska vara en utveckling av inspelet som gjordes 12 januari. Utöver att
strukturera inspelet om de nationella objekten handlar det om att påverka den regionala planen,
vilken MalmöLundregionens strukturplan inte berör mer än i något enstaka objekt. Tidplanen
(bilaga 1) ska kompletteras med andra datum av vikt och information ska förmedlas löpande till
kommundirektörsgruppen.

2. Arbetsgruppernas verksamhet

För Näringslivsgruppens del konstaterades det att kommundirektörsgruppen är nöjda med
gruppens arbete och att de planerade aktiviteterna (B2B-mässa, Industrinatten och gemensam
portal och sökmotor för lediga lokaler) ligger i linje med förväntningarna. Vad gäller portalen
kompletterade Mathias Nilsen med att den blir kostnadsfri, de 50 tkr som anges i bilagan stämmer
inte. I övrigt menar kommundirektörsgruppen att det är upp till Näringslivsgruppen att driva de
aktiviteter som faller inom handlingsprogrammets ramar. Projekt i större skala, med
finansieringsbehov därefter, ska dock precis som tidigare lyftas till kommundirektörer och styrelse.
Frågan om uppdaterad näringslivsbroschyr behandlas under punkt 4.
ÖP-gruppen fortsätter att fungera som en nätverksgrupp. Om det finns ett behov av att ha
infrastrukturkompetens vid möten kan dessa personer bjudas in, men kommundirektörerna vill inte
se en permanent utvidgning av gruppen och dess mandat. Vad gäller projektverksamheten ska det
vara en uppdragsstyrd modell. Det konstaterades vidare att arbetet med Strukturplanen varit
framgångsrikt, men att det för ett flertal kommuner har inneburit betydande resursåtaganden. Av de
processer som ÖP-gruppen föreslår för 2017 fanns det delade meningar om till vilken grad
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Strukturplanearbetet är avslutat. Det fanns inte ett stöd för att ge ÖP-gruppen ett specifikt mandat
att förankra planen i samtliga kommuner, men flera betonade vikten av att det arbete som har lagts
ner används på ett bra sätt framöver. Samordning av relevanta remissvar sågs som en lämplig
uppgift för ÖP-gruppen. Däremot ska det inte läggas ett särskilt ansvar för ÖP-gruppen att driva
samordningen av inspel till RTI och NTI.

3. Mötesdatum 2017

Beslut togs om att ha årets tredje styrelsemöte 2 november, och studieresan 14-15 september.
Följande blir därmed 2017 år datum:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Styrelsemöte 2 mars (Burlöv)
Styrelsemöte 9 maj (Staffanstorp)
Styrelsemöte 2 november (Vellinge)
Styrelsemöte 12 december (Trelleborg)
Kommundirektörsmöte 28 mars (Lund)
Kommundirektörsmöte 24 januari (Lund)
Kommundirektörsmöte 5 oktober (Lund)
Kommundirektörsmöte 28 november (Lund)
Studieresa 14-15 september.

Av de fem resmålsalternativ som tagits fram för studieresan ansågs Hamburg, Oslo och Gdansk
vara mest intressanta. Mathias Nilsen får i uppdrag att ta fram mer konkreta förslag på aktiviteter,
samt inhämta besked från styrelsen om önskat resmål. Detta bör ske före styrelsemötet 2 mars.

4. Kommunikation

Vid diskussion om den nuvarande näringslivsbroschyrens användning framträdde en splittrad bild. I
vissa kommuner har broschyren använts flitigt, medan den på andra håll har haft begränsad nytta.
Flera kommundirektörer anser att vi nu bör fokusera på digital kommunikation. Näringslivsgruppen
får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi ska kommunicera. Eftersom det har framkommit
önskemål om att gemensamt profilera MalmöLundregionen på t.ex. Business Arena i Stockholm
behöver diskussionen om på vilket sätt på nytt lyftas. Det beslutades att profileringsdiskussionen
för på nästa kommundirektörsmöte 28 mars.

7. Fokusfrågorna

Långsiktig kompetensförsörjning:
Projektet Industrinatten löper på. Första styrgruppsmötet har hållits. IUC Syd ser rekrytering av
företag som största utmaningen. 10 och 12 oktober nya datum för de båda Industrinätterna.
Teknologevent LTH: Preliminära datum är 22 mars eller 5 april. Följande planeras: (1) Lunchpanel
(2) Kontaktsamtal mellan lunch- och eftermiddagspasset (3) Workshops på kvällen.
Stimulera ökat bostadsbyggande
Till styrelsemötet 2 mars har Staffanstorp i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för deltagande i
Business Arena Stockholm. Lund erbjöd sig att vara behjälpliga då Lund redan har en process igång
för sitt eget deltagande.
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Arbetsmarknad & sysselsättning
Avstämningsmöte med politisk styrgrupp och tjänstepersoner är inbokat 7 februari. Malmö har
avdelat en resurs som ska koordinera genomförandet av verksamhetsplanen.

Fasta punkter

8. Sverigeförhandlingen

Malmö meddelade att de är klara med sin förhandling. Det fördes även en diskussion kring
eventuella extra pengar till Skånes regionala plan. Det är i dagsläget oklart om det blir aktuellt, och
hur en fördelning kan se ut.

9. Greater Copenhagen

Det konstaterades att under de år när Trelleborg har en styrelsepost har MLR-kommuner 3 av 9
skånska styrelseposter. Det ligger i MalmöLundregionens intresse att diskutera hur vi gemensamt
kan öka vårt inflytande. Finns det någon särskilt viktig fråga som vi kan driva tillsammans?

10. Dagordning nästa styrelsemöte 2 mars

Följande planeras till dagordningen:
− Information 4-spår (Trafikverket)
− Resultat workshops, beslut inspel infrastrukturprioriteringar
− Fokusfrågorna
− Dialog med Regionala Utvecklingsnämnden (Region Skåne)

