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1)

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 17 april 2018 godkändes och lades till handlingarna.

2)

Skurup

Styrelsen beslutade i början av mötet att flytta upp punkten om Skurup från punkt nr. 7 till punkt nr. 2 på
dagordningen således att punkten han föredras av Anders Almgren innan han var tvungen att avvika.
Anders Almgren redogjorde kort för sina kontakter med Skurups politiska företrädare och att det
finns fortsatt intresse och samsyn över partigränserna i Skurup om medlemskap i MLR. Anders föreslog att
det nu är läge för att överlåta fortsatta samtal om hur och när Skurup kan bli medlem till
kommundirektörsgruppen i MLR.
Styrelse beslutade att ge kommundirektörsgruppen i uppdrag att utverka de praktiska frågorna för att
Skurup ska kunna bli medlem i MLR under 2019.

3)

Aktuellt i kommunerna

Respektive kommun orienterade om aktuella frågor i sin kommun, bl.a. bostadsbyggande fiberutbyggnad,
infrastrukturprojekt, m.m. Kort dialog om vikten av att arbeta tillsammans inom MLR med frågor som är
gemensamma, t.ex. praktisk samverkan.

4)

Fastställande av inlämnat yttrande ”Bostadsförsörjningsbehov”

Ett gemensamt MLR-yttrande skickades in till regeringen 181010 efter beslut i styrelsen per capsulum.
Trelleborg ställer sig utanför det gemensamma yttrandet.
Styrelsen fastställde yttrandet och det lades till handlingarna.

5)

Förslag till yttrande: ”En utvecklad översiktsplan”

Johan Lindström redogjorde kort för innehållet i förslaget till yttrande rörande ”En utvecklad
översiktsplan”, dir 2017:6.
Styrelsen godkände det gemensamma yttrandet enligt bilaga och gav verksamhetsledaren i uppdrag att få
yttrandet undertecknat av samtliga kommuner.

6)

Tidplan och process för hantering av översynens resultat och ny
verksamhetsplan för MLR

Linda Börjesson Katz redogjorde för förslaget till processen för att hantera översynens resultat samt
framtagandet av ny verksamhetsplan för MLR.

Styrelsen godkände processen enligt bilaga.

7)

Mötesplan för 2019

På styrelsemötet delades ett dokument ut med förslag till styrelse- och kommundirektörsmöten 2019.
Verksamhetsledaren redogjorde för att datumen beaktar samtliga kommuners KS- och KF-sammanträden
samt kommunförbundet Skånes sammanträden.
Styrelsen godkände samtliga datum utom datumet för styrelsemötet den 26 februari då det kolliderar med
Region Skånes sammanträde.
Styrelsen beslutade att ge verksamhetsledaren i uppdrag att försöka hitta ett alternativt datum till den 26
februari och därefter skicka ut listan med samtliga datum på e-post för godkännande av styrelsen per
capsulum.

8)

Nästa styrelsemöte 6 december

Styrelseordförande föreslog nedanstående punkter till styrelsemötet den 6 december:
• Översynens resultat och effekter på MLR:s arbetssätt och innehåll
• Sammanfattning av MLR:s verksamhet under mandatperioden 2014-2018
• Beslut ”Stationsnära lägen” (prel)
Styrelsen godkände dagordning för styrelsemötet den 6 december.

9)

Övrigt

Inget togs upp under denna punkt.
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