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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen
Mötesdatum

2017-03-28

Plats och tid

Rådhuset, Lund, kl. 15:00-17:00

Närvarande

Vid protokollet

Minnesanteckningar

Jan-Inge Ahlfrid (Malmö, ordförande), Jan Sohlmér (Lomma), Eva
Hallberg (Eslöv), Charlotte Unosson (Vellinge), Elisabeth Larsson
(Svedala), Mikael Persson (Kävlinge), Michael Andersson (Höör)
Mathias Nilsen, sekretariatsledare MalmöLundregionen

Mötet började med en allmän diskussion om aktuella frågor i respektive kommun. Bland annat
behandlades frågan om Sysav och den dom som har fallit i kammarrätten. Det fördes även en
diskussion kring de omfattande omorganiseringar och omstruktureringar som pågår i ett flertal
kommuner. En fråga som väckte särskilt intresse var den om e-arkiv och hur kommunerna ska
arbeta vidare med frågan efter att frågetecken har uppstått kring Sydarkiv. Malmö har redan i dag
ett välfungerande system och välkomnade övriga kommuner att ta kontakt i frågan.

Beslutspunkter
1. Utredningsuppdrag kommunernas kompetensförsörjning

Kommundirektörsgruppen beslutade att ge Mathias Nilsen i uppdrag att genomföra en förstudie i
enlighet med bilaga 1. Följande inspel ska beaktas vid genomförandet:
”Socialsekreterare/biståndshandläggare” ersätter ”socionomer”. Vad gäller lärarkåren önskas extra
fokus på ”förskolelärare”. ”Sjuksköterskor” kvarstår, behovet är stort, och större än
”undersköterskor”. ”Ingenjörer” och ”kockar” lyftes fram som andra relevanta bristyrken.
Det uttrycktes även en vilja att fokus ska ligga på lösningar. Detta bedöms vara det huvudsakliga
behovet snarare än en kartläggning. Malmö visade en presentation över personalomsättning inom
kommunala bristyrken, samt annan relevant statistik. Detta ska användas som underlag i förstudien.
Genomförd utredning kompetensbehov i Malmö översändes till kommunerna. Mathias Nilsen
skickar förslag på nästa steg till kommundirektörsgruppen när arbetet har kommit lite längre.

2. Strukturplan MalmöLundregionen

Kommundirektörsgruppen beslutade följande:
−
−

Mathias Nilsen får i uppdrag att tillse att 1 500 ex av broschyren trycks upp och fördelas till
intresserade kommuner. Medel tas från MalmöLundregionens budget.
Mathias Nilsen får i uppdrag att förmedla intresse från MalmöLundregionen att delta med
punkt om Strukturplanen vid Mötesplats Skåne i augusti 2017. Beslut om vem som ska
framföra presentationen (politiker? tjänsteperson?) tas vid senare tillfälle.
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Diskussionspunkter
3. Business Arena

Intresset för att genomföra ett gemensamt deltagande är i nuläget begränsat. Staffanstorp får
återkomma kring hur frågan kan tas vidare, fram till dess bordläggs ett eventuellt deltagande.

4. Status verksamhetsplanen

De olika delarna av verksamhetsplanen diskuterades och det konstaterades att flertalet aktiviteter
löper på som de ska. Fokusfrågan om bostadsförsörjning är ett undantag, där behöver inriktningen
ses över då intresset för Business Arena än så länge varit svalt. Här nämndes att det finns ett flertal
SOU:er som pågår med bäring mot bostadsbyggande där MalmöLundregionen kan göra
gemensamma yttranden. Det fördes även en diskussion om hur vi organiserar oss och Mathias
Nilsen framförde en idé om 2-åriga ordförandeskap för att få mer kontinuitet. I samband med den
diskussionen nämndes även möjligheten att inför nästa mandatperiod göra en översyn av hur vi
organiserar verksamheten, hur vi kan förbättra mål- och resultatstyrningen osv.

5. Möjlighet till dialog med Utredningen om kommunal planering för bostäder

Gruppen bedömde att det är tillräckligt med det möte som Region Skåne bjuder in till den 2 maj.
Malmö träffar utredaren separat och välkomnade intresserade kommuner att delta vid det mötet.

Informationspunkter
6. Information genomförda aktiviteter

Två aktiviteter har genomförts i mars månad:
(1) lunchseminarium om kommuner som arbetsgivare (LTH): Ca 70-80 studenter deltog vid
seminariet där en panel bestående av medarbetare från Lund, Malmö och Burlöv svarade på frågor
och berättade om sitt yrke och hur det är att jobba i en kommun. Studenterna var en blandning av
arkitekter och civilingenjörer från ett flertal olika inriktningar (lantmätare, väg- och vatten,
bioteknik, teknisk fysik och så vidare). Det finns en ambition att fortsätta samarbetet med
teknologkåren vid LTH. Viktigt för fortsättningen är att det finns tillräckligt med tid och resurser
att lägga på förberedelser.
(2) Näringslivsgruppen har för andra året i rad genomfört B2B-mässa
160 deltagande företag. Över 90 % svarade i uppföljningsenkät att de skapade kontakter som
kommer generera affärer. Överlag var det väldigt positiva kommentarer om mässan och
Näringslivsgruppen har ambitionen att arrangera en även nästa år. Det undersöks om mässan kan
vara i Malmö 2018.

7. Uppdatering studieresan

Uppmaning att boka flyg och hotell har skickats ut. Deadline 5 april. Programmets ramar är
fastställda och samtliga studiebesök är bekräftade.
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Fasta punkter
8. Sverigeförhandlingen

Malmö informerade om det aktuella förhandlingsläget, däribland att Malmö tar beslut om
Malmöpendeln på KS den 29 mars. Det meddelades även att Sverige och Danmark ska tillsätta en
utredning som ska utreda kapaciteten över Öresund. Utredningen löper över tre år och har en
budget på 10 miljoner kr.

9. Greater Copenhagen

Vid styrelsemötet 22 mars försökte Skåne få igenom beslut om att det ska gå att ha ersättare till
styrelse- och styrgruppsledamöterna. Detta förslag föll efter motstånd från de danska parterna samt
Helsingborg. Vidare informerade Malmö om att det finns oenighet i styrelsen om att skicka en
skrivelse om EMA (European Medicines Agency). De initierade 13 initiativen löper på.
Trafikchartern och Gränshinder är särskilt viktiga.

10. Dagordning nästa styrelsemöte 9 maj
−

−
−
−

Diskussion om upplägg gemensamma yttranden RTI och NTI, samt eventuella övriga
aktuella yttranden
Uppdatering Industrinatten, kompetensförsörjning samt handlingsplan sysselsättning &
arbetsmarknad
Uppdatering arbete med besöksnäring (om det bedöms relevant)
Förberedelser inför Studieresan till Oslo

11. Infrastrukturkoordinering MalmöLundregionen

Mathias Nilsen informerade om:
− Det gemensamma arbete som har genomförts: workshops, gemensamt inspel till
Region Skåne, planeringssamverkan etc.
− Aktuella datum: dialog med Region Skåne 5/4, remissperiod RTI 25/8-1/11 (troligtvis,
har inte fastställts än), remissperiod NTI 31/8-30/11 (fastställt)
− Förslag på när MalmöLundregionens styrelse behandlar infrastrukturplanerna:
Beslut upplägg yttranden 9 maj, gemensamt yttrande RTI 14 september, gemensamt
yttrande NTI 2 november, beslut påverkansaktiviteter 12 december
Region Skåne planerar att skapa ett nätverk för att förbättra transparensen och vara ett stöd till
kommunerna gällande RTI-planens potter för medfinansiering av kommunal infrastruktur samt
stadsmiljöavtal och andra typer av medfinansiering. Ett första möte hålls i maj. Tanken är att
nätverket träffas några gånger per år för information och erfarenhetsutbyte. Nätverket skapas efter
påtryckningar från t.ex. MalmöLundregionen efter att det har framgått att det råder oklarhet i ämnet
och att flera kommuner riskerar att missa möjligheten att söka finansiering från t.ex. potterna.

