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Styrelsemöte MalmöLundregionen
M innes ant ec kn ing a r
Mötesdatum

2016-10-18

Plats och tid

Eslöv (Ellinge Slott), 16:45-19:15

Mötets ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö stad

protokollet

Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

1.

Eslöv informerar och hälsar välkommen
Eslöv informerade om aktuella frågor, därtill hölls en introduktion av Ellinge Slott.

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll (9 september 2016) godkändes och lades till handlingarna.

3.

Industrinatten
Jenny Bramell (IUC Syd) presenterade det tänkta upplägget för Industrinatten
MalmöLundregionen 2017. Underlag (bilaga 1) hade skickats ut inför mötet där det
tydligt framgick hur arrangemanget organiseras, och vilka kostnader som behöver
fördelas per kommun.
Styrelsen ställde sig bakom beslutspunkterna 3.1 och 3.2 enligt följande:
1. MalmöLundregionens kommuner tillstyrker förslag genomförande Industrinatten 2017,
enligt bilaga 1, under förutsättning att fördelningen av finansieringen senast 4 november
2016 är godkänd i samtliga kommuner.
2. Förutsatt att punkt 3.1 godkänns beslutar MalmöLundregionens kommuner att avsätta
300 000 kr av gemensamma medel till Industrinatten 2017.
Koordinator Mathias Nilsen fick i uppdrag att inhämta slutliga bekräftanden avseende
finansieringen senast 4 november. Mathias Nilsen ska även tillsammans med Jenny
Bramell säkerställa delfinansieringen från Region Skåne.

4.

Handlingsplan sysselsättning & arbetsmarknad
Gunnar Bergström (Malmö) presenterade den handlingsplan (s. 11 i bilaga 2) som har
arbetats fram. Beredning av handlingsplanen i kommundirektörsgruppen skedde den 20
september 2016.
Enligt handlingsplanen ska tre aktiviteter genomföras. (1) Överenskommelse avseende
målgruppen inom etableringen (2) gemensam inventering av bristyrken i kommunerna
(3) samverkan kompetensutveckling inom arbetsmarknadsområdet.
I diskussionen som följde framförde vissa kommuner att det redan i dag sker betydande
samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) och att det är viktigt att först ha fått ordning
på det som existerar. Samtidigt menade andra att det inte finns något tvingande element
i en eventuell överenskommelse kring etablering med AF, utan det som behövs nu är
ett mandat att påbörja diskussioner. Varje kommun tar sedan beslut om de vill ingå i
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överenskommelsen när en sådan väl har arbetats fram. Det konstaterades även att det
är bra om MalmöLundregionens kommuner tillsammans agerar i dialogen med AF. Det
ger bättre påverkansmöjlighet.
Det fördes även en diskussion kring målbeskrivningen i utkastet till överenskommelse
med AF (se bilaga 3): 50 % av de inskrivna i Arbetsförmedlingen ska bli självförsörjande genom
arbete eller studier inom de två år som etableringstiden pågår. Det framfördes dels att siffran
borde vara högre, dels att vi i alla sammanhang behöver framföra att två år är en
orimligt kort tid för etablering. Resultatet av diskussionen i styrelsen blev en strykning
av ”50 %”, vilket ska ses som att vi därigenom anspelar på att samtliga inskrivna avses.
Avseende styrgrupp framfördes ett förslag att samtliga fokusfrågor formeras på ett
liknande sätt. Styrelsen bedömde dock inte detta som nödvändigt. Det konstaterades att
nuvarande organisering är tillräckligt för de andra fokusfrågorna.
Därmed godkändes de tre beslutspunkterna i ärendet:
1. MalmöLundregionen tillstyrker handlingsplanen, enligt s. 11 i bilaga 2
2. Styrgrupp för handlingsplanens genomförande ska utgöras av de politiska företrädarna för de
kommuner som ansvarar för fokusfrågan sysselsättning & arbetsmarknad.
3. Styrgruppen ges i uppdrag att inleda diskussioner med Arbetsförmedlingen om en
etableringsöverenskommelse. I det uppdraget företräder styrgruppen de kommuner i
MalmöLundregionen som meddelar intresse av gemensam insats.

5.

Inventering praktisk samverkan
Koordinator Mathias Nilsen redovisade de två processer som ingår i inventeringen av
praktisk samverkan.
(1) Beskrivningen av existerande mellankommunal praktisk samverkan i sydvästra
Skåne är slutförd (bilaga 4). Rapporten jämför även respektive sakområde med övriga
Sverige och exemplifierar hur olika samverkansformer har valts för olika samarbeten.
(2) Samtliga kommuner har bedömt samverkanspotential inom ett 20-tal olika
verksamhetsområden. En gemensam överblick tagits fram efter att kommunerna har
svarat på frågan om det finns potential att etablera ett nytt samarbete, eller utveckla
existerande samarbete inom de olika områdena. Överblicken visar att det finns flera
verksamheter där i stort sett samtliga av MalmöLundregionens kommuner ser ett
intresse i att utveckla samverkan.

6.

Workshop ”Goda exempel bostadsbyggande”
Stadsbyggnadschef Pontus Borgstrand (Staffanstorp), presenterade Vikhem, ett
stadsbyggnadsprojekt i utkanten av Staffanstorps tätort. I presentationen påvisades
vikten av att kommunen har ett långsiktigt engagemang då skiftande konjunktur
påverkar möjligheten att exploatera. Det lyftes även fram att ett stort antal mindre
aktörer på bostadsmarknaden har valt att investera i Vikhem, samt att kommunen trots
vikande konjunktur inte sänkte priset.
Det andra exemplet som förevisades var Södra Råbylund i utkanten av Lunds tätort.
Här exemplifierades bl.a. hur dagvattenanläggningar används till att ge området
karaktär, samt hur konceptet ”fribyggarradhus” testas. Avseende processen togs
byggherrar in som bollplank tidigt i processen, men marken säljs först när det ska börja
byggas. Detta ger kommunen större inflytande. Det noterades även att en bytesmodell
har använts där mark tilldelas i utbyte mot lägenheter.
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I den gemensamma diskussionen lyftes frågor som flyttkedjor, prissättningen av
hyresrätter samt bostadsbristens inverkan på prisnivåer. Det fanns en gemensam
uppfattning om att nybyggnation inte är tillräckligt för nyanlända, i ett kortsiktigt
perspektiv behövs även andra åtgärder. Men i ett längre perspektiv är det avgörande att
få flyttkedjor att fungera samt öka det totala byggandet till betydligt högre nivåer. Just
uppdelningen i kortsiktiga och långsiktiga insatser var en tydlig gemensam åsikt. På
grund av tidsbrist utgick gruppdiskussionen.
Christian Sonesson (Staffanstorp) meddelade att de kommuner som ansvarar för
fokusfrågan ”Stimulera ökat bostadsbyggande” kommer att titta på hur en gemensam
medverkan i Business Arena Stockholm, samt eventuellt i Malmö, hösten 2017, kan se
ut. Det konstaterades att det finns en poäng i att delta gemensamt och om vi poolar
resurser blir vi starkare gemensamt.

7.

Infrastruktur
Strukturplanen
Koordinator Mathias Nilsen redogjorde kortfattat för inkomna yttranden till
Strukturplan MalmöLundregionen. Det konstaterades att det finns vissa frågor (t.ex.
europavägarna, godstrafiken) där flera kommuner har olika åsikter och en bred
kompromiss är nödvändig. Samtidigt finns det andra frågor där det är en eller två
kommuner med avvikande åsikter, där behövs en dialog mellan dessa kommuner. Det
konstaterades samtidigt att vi är överens om de flesta delarna av strukturplanen.
Kommande tidplan är enligt följande:
 27 oktober, ÖP-gruppen utarbetar kompromissförslag
 15 november, beredning nytt förslag kommundirektörsgruppen
 13 december, styrelsemöte, beslut Strukturplan MalmöLundregionen
Sverigeförhandlingen
Malmö informerade om det aktuella förhandlingsläget. I diskussionen som följde
konstaterades det att det finns flera olika parallella förhandlingsprocesser med olika
aktörer inblandade. Dels kommunerna utefter den tänkta sträckningen av
höghastighetsbanan, samt nuvarande stambanan, dels Malmö och de kommuner som
ingår i Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder. Dessutom driver Region Skåne
Byggstart Skåne, ett upprop för att höghastighetsjärnvägen ska börja byggas söderifrån.
Vissa kommuner ingår i alla processerna, och andra i en eller två. I en del situationer
delaktiggörs samtliga, i andra ett urval av kommunerna. Detta skapar osäkerhet och en
svårighet att överblicka situationen.

8.

Övriga frågor
Malmö lyfte frågan om medverkan i Almedalen och Öresundshuset 2017.
Öresundshuset är ett starkt varumärke där flera skånska aktörer samverkar. Inför 2017
vill Malmö möjliggöra för fler kommuner att medverka. De som har ett intresse av
detta föreslås ta kontakt med Malmös kommunikationsdirektör Anders Mellberg.

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 december i Höör.
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Deltagarförteckning

Burlöv
Katja Larsson

Malmö

Lars Johnson

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Lars-Åke Ståhl

Torbjörn Tegnhammar
Jan-Inge Ahlfrid

Eslöv
Johan Andersson

Staffanstorp

Henrik Wöhlecke

Christian Sonesson

Eva Hallberg

Pierre Sjöström
Ingalill Hellberg

Höör
Stefan Lissmark

Svedala

Anna Palm

Linda Allansson Wester

Kävlinge
Pia Almström
Catrin Tufvesson
Mikael Persson
Lomma
Anders Berngarn
Jan Sohlmér
Lund
Anders Almgren
Emma Berginger
Christer Wallin
Anette Henriksson

Elisabeth Larsson
Trelleborg
Torbjörn Karlsson
Mikael Rubin
Fredrik Geijer
Vellinge
Carina Wutzler
Henrik Thorsell
Charlotte Unosson
Sekretariat
Mathias Nilsen

