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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen
Mötesdatum

2018-01-18

Plats och tid

Stadshuset, Malmö, kl. 15:00-17:00

Närvarande

Övriga medverkande

Vid protokollet

Minnesanteckningar

Andreas Norbrant (Malmö, ordförande), Anette Henriksson (Lund), Jan
Sohlmér (Lomma), Eva Hallberg (Eslöv), Elisabeth Larsson (Svedala),
Lars-Åke Ståhl (Burlöv), Mikael Persson (Kävlinge), Per Almlöf
(Staffanstorp), Michael Andersson (Höör), Fredrik Geijer (Trelleborg),
Ola Yndeheim, Kristina Ohlsson (Malmö), Tommy Bengtsson (Lund),
Hanna Björklund (Malmö)
Mathias Nilsen, sekretariatsledare MalmöLundregionen

Beslutspunkter
1. Industrinatten
Föredragande: Mathias Nilsen
Ett förslag till medfinansiering samt villkor för deltagande för Industrinatten 2018 hade skickats
ut inför mötet (bilaga 1). Enligt förslaget medfinansierar tre kommuner: Malmö, Lund och
Trelleborg med specifika summor som garanterar platser för deltagande elever från deras
skolor. Därtill garanterar finansiering från MalmöLundregionens gemensamma budget en
möjlighet för övriga 8 kommuner att anmäla elever fram till en deadline i maj, varefter dessa
platser fördelas fritt mellan samtliga.
Vid diskussionen framgick det att förslaget behöver justeras innan det skickas till styrelsen. Dels
behöver ansvarsfördelningen förtydligas så att det än tydligare framgår att det är IUC Syd som
ansvarar för företagsrekryteringen. Dessutom framfördes det att det finns ett antal
kostnadsposter i budgeten som bör kunna justeras ner.
Beslut: Kommundirektörsgruppen ger Mathias Nilsen i uppdrag att förhandla fram ett nytt
förslag med IUC Syd som därefter kan behandlas vid styrelsemötet 13 februari.
2. Avtal MalmöLundregionen
Föredragande: Mathias Nilsen
Ett förslag till medlemsavtal för MalmöLundregionen hade skickats ut iför mötet (bilaga 2).
Avtalet reglerar medlemsavgift, organisation och arbetsformer. Förslaget innehåller även en
modell som behandlar eventuella inträden av nya medlemmar.
Vid diskussionen framgick det att skrivningarna i § 6 inte bedömdes ha stöd i styrelsen. Istället
för en skrivning om 2/3 majoritet behöver det framgå att det är konsensusbeslut som gäller.
Det framfördes att detta bättre återspeglar den överenskommelse som gjordes inför
MalmöLundregionens bildande. Därutöver ansåg Burlöv att det vore bättre att vänta med
avtalet tills översynen av verksamheten är slutförd. Den åsikten fann inte tillräckligt stöd då
andra menade att det är av vikt att formalisera samarbetet genom ett avtal redan nu.
Exempelvis behövs ett sådant om Skurup önskar bli medlem. Ett flertal andra frågor
avhandlades som mångt till mycket kopplades an till den översyn som ska påbörjas, bl.a.
modellen med roterande ordförandeskap samt orienteringen i relation till Region Skåne.
Beslut: Kommundirektörsgruppen ger Mathias Nilsen i uppdrag att ändra i § 6 enligt
anteckningarna ovanför, och ger i övrigt sitt stöd till att avtalet enligt bilaga 2 skickas vidare till
styrelsen för beslut 13 februari. Burlöv anser att uppföljningen skall ske först och stöder
därmed inte beslutet att förelägga avtalsförslaget för styrelsen.
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3. Tema samverkansprojekt med extern finansiering
Föredragande: Tommy Bengtsson, Lunds kommun
Experter på extern finansiering från 7 av MalmöLundregionens 11 kommuner har träffats och
tagit fram en basal EU-projekt-Analys (EPA) för MalmöLundregionen. De föreslår ett
tematiskt styrelsemöte 13 februari där vi gemensamt ägnar tid till att utveckla bättre samverkan
för att dra nytta av möjligheter till extern finansiering.
Kommundirektörsgruppen bedömde att det är bättre att hantera frågan på tjänstemannanivå i
ett första steg. Det fanns förslag om att hålla en workshop i kommundirektörsgruppen, men
diskussionen landade slutligen i att det är bättre att starta i de s.k. fasta arbetsgrupperna: HR,
ÖP, Näringsliv.
Beslut: Kommundirektörsgruppen beslutar att samverkansgruppen inom extern finansiering i ett
första steg går ut med erbjudande till arbetsgrupperna om möjlighet att hålla workshop i ämnet.

Diskussions- och informationspunkter
4. Skurup (16:00-16:30)
Föredragande: Marcus Willman, kommundirektör Skurups kommun
Skurups kommundirektör Marcus Willman var inbjuden för att berätta mer om Skurups tankar
och idéer kring utökad samverkan med sina grannkommuner i sydvästra Skåne.
Kommundirektörsgruppen ställde ett antal följdfrågor och tackade Marcus för att han kunde
komma. Från båda parters sida framgick det att det fanns ett intresse för möjligheten till ett
inträde för Skurups räkning och att frågan ska diskuteras vidare.
5. Översyn av MalmöLundregionens verksamhet
Under 2018 planeras en översyn av MalmöLundregionens verksamhet. Malmö föreslog och
fick stöd för att ett förslag till upplägg tas fram i ordförandekommunernas
tjänstemannaorganisationer och presenteras vid kommundirektörsmötet 8 mars. Övriga
kommuner bjuds in till att under framtagandeprocessen meddela önskemål och idéer.
6. Rekrytering
Föredragande: Lunds kommun
Ett mail som redogör för status i ärendet kommer att skickas till samtliga kommundirektörer.
7. Gemensamt yttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
Föredragande: Hanna Björklund, Malmö stad
I enlighet med styrelsens beslut i maj 2017 har ÖP-gruppen bevakat utredningen En gemensam
bild av bostadsbyggnadsbehovet. Ett förslag till gemensamt yttrande har tagits fram (bilaga 3) av en
skrivargrupp, kompletterad med inspel från kommunernas representanter i ÖP-gruppen.
Syftet med redogörelsen vid detta kommundirektörsmöte var att få kommentarer och inspel, att
redogöra för innehållet i förslaget till yttrande samt att beskriva nedanstående tidplan för den
fortsatta beredningen:
18/1
19/1
23/1
26/1
26/1–13/2
13/2

Kommundirektörsmöte
ev. reviderat förslag till yttrande skickas till respektive kommundirektör
slutliga tjänstemannasynpunkter från respektive kommun till skrivargrupp
förslag på yttrande skickas till Styrelsen
beredningsprocess i resp. kommun
Styrelsemöte

Hanna informerade även om att det kommer att komma ett tilläggsbetänkande 30 april.
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8. Dagordning nästa kommundirektörsmöte 8 mars
Föredragande: Mathias Nilsen
Kommundirektörsmötet kommer att ha två huvudsakliga inriktningar:



Genomförande av verksamhetsplanen och dialog med arbetsgrupperna om deras
inriktning. Företrädare för samtliga arbetsgrupper (Näringsliv, ÖP, HR) deltar och
redogör sin plan för aktiviteter under 2018.
Presentation och beslut om förslag till översynen av MalmöLundregionens
verksamhet.

Mötestiden 8 mars förlängs till 15:00 – 18:00.
9. Dagordning nästa styrelsemöte 13 februari
Föredragande: Mathias Nilsen
Följande punkter är aktuella:
 Industrinatten
 Avtal MalmöLundregionen
 Skurup
 Gemensamt yttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
 Avrapportering rekrytering

