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Styrelsemöte MalmöLundregionen
M innes ant ec kn ing a r
Mötesdatum

2018-04-17

Plats och tid

Kommunhuset Lomma), Sessionssalen, 17:00-19:00

Mötets ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

Vid protokollet

Ola Yndeheim, chef omvärldsenheten, Malmö stad

Inbjuden gäst

Christine Harde, projektledare, IUC Syd AB

1.

Kort introduktion från Lomma
Anders Berngarn, hälsade välkommen till Lomma genom att berätta om den
omvandling av Lomma som skett och de framåtriktade planerna kring bland annat
Bjärred.

2.

Ordförande har ordet
Katrin Stjernfelt Jammeh orienterade om kommande Fehmarn-Belt Days den 28–29
maj som avhålls i Malmö Live där Malmö stad och Region Skåne är värdar. Temat för
konferensen är Tomorrow´s Connections och där utveckling och möjligheter som den
fasta förbindelsen över Fehmarn Bält kan medföra. Anmälan görs på
www.fehmarnbeltdays.com.
Katrin orienterade även om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om ett
tak för hur mycket bygget av höghastighetståg får kosta, 230 miljarder kr. För att det
ska bli verklighet måste alla allianspartier ställa sig bakom beslutet. Alliansen och
Vänsterpartiet har inviterats för vidare diskussioner. Vänsterpartiet, KD och
Centerpartiet har accepterat inbjudan.

3.

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 13 februari 2018 godkändes och lades till handlingarna.

4.

Översyn MalmöLundregionen
Ola Yndeheim redogjorde kort för förslaget till översyn av MalmöLundregionens
verksamhet och om de justeringar som gjorts efter mötet i kommundirektörsgruppen
den 8 mars (bilaga 1).
Styrelsen godkände förslaget till översyn av MalmöLundregionen utan kommenterar.

5.

Avrapportering rekrytering sekretariatsledare
Ola Yndeheim, rapporterade kring rekryteringen av sekretariatsledare i
MalmöLundregionen som nu är avslutad. Linda Börjensson Katz, som i dagsläget
ansvarar för Region Skånes arbetet med Greater Copenhagen & Skåne Committe,
startar som sekretariatsledare i augusti månad. Linda har även tidigare erfarenheter
från kommunalt samarbete genom SÖSK-samarbete. Malmö och Lund har
genomfört rekryteringen i en gemensam process med full enighet.
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6.

Skurup
Vid styrelsemötet den 13 februari utsågs en grupp med tre politiker som bemyndigas
föra samtal med Skurups politiska ledning om former och tidpunkt för en eventuell
anslutning. Torbjörn Karlsson (Trelleborg), Pia Almström (Kävlinge) och Anders
Almgren (Lund) utsågs till ovan nämnda politikergrupp.
Pia Almström, Kävlinge, rapporterade om att det varit svårt att hitta tidpunkter för
ett gemensamt möte, men att ett möte med Skurup nu är planerat till den 10 maj.
Styrelsen beslutade att ge Pia Almström i uppdrag att göra en skriftlig rapportering till
styrelsen efter mötet den 10 maj. Styrelsen tar därefter upp frågan för diskussion vid
nästa möjliga tillfälle. När det finns enighet om former och tidpunkt för en eventuell
anslutning mellan parterna, lyfts frågan till beslut i MalmöLundregionens styrelse.
Malmö stad sänder ut samverkansavtalet som bl.a. beskriver villkoren för nya
medlemmar, till styrelsen). Avtalet godkändes av styrelsen den 13 februari 2018.

7.

Inför Industrinatten MalmöLundregionen 2018
Vid styrelsemötet den 13 februari godkändes förslag till genomförande av
Industrinatten MalmöLundregionen 2018.
Christine Harde, projektledare, IUC Syd presenterade genomförandeplanering av
Industrinatten 2018 som genomförs den 10 oktober (bilaga 2). Syftet med
Industrinatten är att synliggöra industrin som en attraktiv arbetsgivare för ungdomar,
skapa attitydförändringar kring industrin, visa på attraktiva utbildningsvägar, samt
förbättra samverkan mellan skolan och näringslivet. Eventet genomförs på
MalmöMässan i lite större skala än förra året, med målbild på 1400 elever och ca 40
företag. Tre kommuner (Malmö, Lund och Trelleborg) finansierar enskilt och
garanteras specifikt antal elevplatser, övrigas deltagande finansieras via gemensamma
medel. IUC Syd har detta året fullt ansvar för företagsrekrytering.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 oktober i Lund
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Deltagarförteckning
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