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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen

Minnesanteckningar

Mötesdatum
Plats och tid
Närvarande

2019-06-11
Stadshuset, Malmö, kl. 15-17
Christoffer Nilsson (ordförande, Lund) Andreas Norbrant
(Malmö), Per Almström (Staffanstorp), Michael
Andersson (Höör), Fredrik Geijer (Trelleborg), Johan
Lundgren (Svedala), Mikael Persson (Kävlinge), Jan
Sohlmér (Lomma), Lars-Åke Ståhl (Burlöv), Marcus
Willman (Skurup), Eva Hallberg (Eslöv)

Övriga medverkande

Linda Börjesson Katz (MLR), Ola Yndeheim (Malmö), Britt
Steiner (Lund), Tove Möller Andersson (Lund), Sebastian
Drott (Malmö), Johanna Holmberg (Lund), Carina Tempel
(Malmö), Hanna Björklund (Malmö), Kristina Olsson
(Malmö)

Vid protokollet

Linda Börjesson Katz

1. Föregående protokoll
Beslut:
Protokollet från kommundirektörsmötet den 23 april lades till handlingarna.
2. Aktivitetsplan ”Näringsliv” (bil. 2)
Föredragande: Tove Möller Andersson, bitr. näringslivs- och turistchef, Lunds kommun
Sebastian Drott, enhetschef, Näringslivskontoret Malmö stad
Bilaga 2: Aktivitetsplan 2019-2020 för Näringsliv inkl. medlemslista för arbetsgrupp
Kommundirektörsgruppen var positiv till förslaget till aktivitetsplan med följande inspel:
 Det finns tydliga kopplingar mellan näringslivsgruppens förslag till prioriteringar och
arbetsmarknadsfrågor (kompetensförsörjning/matchning) samt frågorna som rör fysisk
planering/infrastruktur (hållbar mobilitet/infrastrukturinvesteringar) i MLR. Viktigt att dessa
grupper arbetar tillsammans i gemensamma frågor framöver.
 Gemensam hantering av etableringsförfrågningar är ett spännande, men samtidigt känsligt,
område. Här är det viktigt att Näringslivsgruppen återkommer till kommundirektörsgruppen
med ett konkret förslag hur detta skulle kunna gå till innan arbetet påbörjas.
Beslut: aktivitetsplanen godkändes med ovanstående kommentarer.
3. Aktivitetsplan ”Fysisk planering och infrastruktur” (bil. 3)
Föredragande: Hanna Björklund, samhällsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Bilaga 3: Aktivitetsplan 2019-2020 fysisk planering och infrastruktur inkl. medlemslista för
arbetsgrupp
Kommundirektörsgruppen var positiv till förslaget till aktivitetsplan med följande inspel:
 Det finns tydliga kopplingar mellan gruppens förslag till prioriteringar och
arbetsmarknadsfrågor (kompetensförsörjning/matchning) och miljö- och klimatfrågorna
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(klimatanpassning/hållbar mobilitet) i MLR. Viktigt att dessa grupper arbetar tillsammans i
gemensamma frågor framöver.
Innan arbetet med att ev. revidera Strukturplanen påbörjas ska gruppen återkomma med ett
konkret förslag/analys till vilka revideringar som bedöms som viktiga/som det finns behov av,
och processen för detta.
Förslaget med att MLR ska få genomslag i den kommande Regionplanen bedömdes som
särskilt aktuellt och gruppen för fysisk planering och infrastruktur (fd ÖP-gruppen) fick i
uppdrag att ta fram ett underlag till MLR:s förtroendevalda utifrån ett MLR-perspektiv med
följande innehåll:
o Ge förslag på sakfrågor inom Regionplanen som bedöms som särskilt viktiga för MLR
med Strukturplanen som utgångspunkt
o Ge förslag på process, d.v.s. hur MLR kan arbeta med/i Regionplanen för att MLR ska
höras med en röst i samarbetet med Region Skåne
Underlaget skickas ut av sekretariatsledaren till kommundirektörsgruppen inför studieresan
till Stuttgart den 5-6 september och diskuteras/beslutas om på studieresan (de
kommundirektörer som inte deltar på studieresan avger sina synpunkter mailledes till
ordförande i kommundirektörsgruppen och sekretariatsledaren). När
kommundirektörsgruppen nått enighet kring innehållet i PM:t, skickas/används det som
underlag till MLR:s fyra politiska representanter på Regionplanerådet den 13/9.

Beslut: godkännande av aktivitetsplanen med ovanstående kommentarer och uppdrag.
4. Aktivitetsplan ”Framtida kompetensförsörjning” (bil. 4)
Föredragande: Johanna Holmberg, HR-direktör, Lunds kommun, Carina Tempel, HR-direktör, Malmö
stad
Bilaga 4: Aktivitetsplan 2019-2020 framtida kompetensförsörjning inkl. medlemslista
för HR-nätverket
Kommundirektörsgruppen var positiv till förslaget till aktivitetsplan med följande inspel:
 När det gäller arbetsmarknadsdelen av området ”Framtida Kompetensförsörjning”, d.v.s. det
område som rör kompetensförsörjning och tillgång på arbetskraft i regionen, ska nuvarande
HR-nätverk kompletteras med personer med arbetsmarknadsperspektiv. Tillsammans med
nuvarande HR-nätverk utgör dessa arbetsgruppen för Framtida kompetensförsörjning i MLR.
 Kommundirektörerna i Malmö, Trelleborg och Eslöv säkerställer att arbetsgruppen
kompletteras samt tar fram tydliga uppdrag till arbetsgruppen för dess fortsatta arbete (se
nästa punkt).
 Arbetsgruppen ska till den 29 november utveckla nuvarande förslag till aktivitetsplan således
att den omfattar både arbetsmarknadsperspektivet och ett kommunernas interna arbete
med kompetensförsörjning och attraktionskraft.
 Det är viktigt att arbetsgruppen, vad gäller arbetsmarknadsdelen, samverkar med/ingår i
KoSS nya samverkansgrupp. Sekretariatsledaren är tillfälligt utsedd att representera MLR i
samverkansgruppen. Kommundirektörsgruppen utser en permanent representant till KoSS
på dess möte den 24 september inför KoSS nästa möte den 2 oktober.
Beslut:
 Nuvarande förslag på aktivitetsplan ska kompletteras med universitet och högskolor som
möjliga samarbetspartners
 HR-nätverket kompletteras med personer med arbetsmarknadsperspektiv och bildar
tillsammans den nya arbetsgruppen för Framtida kompetensförsörjning
 Arbetsgruppen tar fram ett utvecklat förslag till aktivitetsplan och presenterar för
kommundirektörsgruppen på dess möte den 29 november
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Kommundirektörerna i Malmö, Trelleborg och Eslöv bereder ett förslag på representant i
KoSS samverkansgrupp och presenterar förslaget på kommundirektörsmötet den 24
september.

5. Status för övriga prioriterade områden (bilaga 5)
Föredragande: ansvariga kommundirektörer, se nedan.
Bilaga 5: Förslag på fortsatt arbete inom ”Miljö och klimat”
Beslut Miljö och klimat:
 Förslag till uppdrag och process för den kommande arbetsgruppen för miljö och klimat
godkänns
 Lomma tar lead i arbetsgruppen till att börja med
 Kommundirektörerna skickar in namn på sin representant i arbetsgruppen senast till
midsommar
 Sekretariatsledaren och Lommas miljöstrateg sammankallar ett första möte efter sommaren
 Förslag till aktivitetsplan ska presenteras på kommundirektörsmötet den 24 november
Beslut Digitalisering:
 Ansvariga kommundirektörer (Burlöv, Höör och Malmö) återkommer med förslag på fortsatt
process på kommundirektörsmötet den 24 september.
 Inspel att digitalisering egentligen handlar om verksamhetsutveckling med digitalisering som
verktyg.
6. Avstämningsprocessen för aktivitetsplanerna (bilaga 6)
Föredragande: Linda Börjesson Katz, sekretariatsledare, MLR
Bilaga 6: förslag till process för förankring och avstämning av MLR:s insatser
Beslut:
 Bifogad förankrings- och avstämningsprocess inom ramen för kommundirektörsgruppen
godkänns
 Utöver förankring och avstämning i kommundirektörsgruppen beslutades att löpande
förankring och avstämning kring samtliga aktivitetsplaner ska ske på följande sätt:
o Det utses en eller flera kommundirektörer (”rapportörer”) som blir ansvariga för att
följa arbetsgruppernas arbete, utgöra stöd för arbetsgruppernas arbete och löpande
återkoppla arbetsgruppernas arbete till kommundirektörsgruppen. Dessa
rapportörer utses på kommundirektörsmötet den 26 november.
o Samarbete mellan arbetsgrupperna, t.ex. genom gemensamma möten.
o Respektive kommundirektör stämmer av med sina medarbetare som representerar
MLR i olika grupper (sekretariatsledaren gör en komplett lista över dessa)

7. Övrigt





Lunds kommun bjöd in MLR-representanter (KSO, kommundirektörer och motsvarande) till
ett MLR-mingel på Almedalen den 2 juni kl. 15-17, Skeppargatan 16, Visby.
Malmö stad informerade och bjöd in till deras seminarium på Almedalen, bl.a. seminariet
”Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron” den 2 juli kl. 10-10.45 i Öresundshuset.
Ordförande i kommundirektörsgruppen uppmanade alla att fundera på vad MLR skulle kunna
göra tillsammans nästa år på Almedalen med anledning av att Öresundsbron fyller 20 år
2020.
Sekretariatsledaren informerade om status för arbetet med den sk DUA-överenskommelsen
inom ramen för MLR.

