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MalmöLundregionen    
Möte i kommundirektörsgruppen  
 

Datum: Onsdagen den 25 mars 
 
Plats: Stadshuset Malmö, August Palms Plats 1 
 
Hålltider:  
12.45-13.30: Gemensam lunch för dom som önskar. Lunchen äger rum i Stadshusets restaurang 
(bottenplan), någon möter upp i Stadshusets foajé och visar vägen. Anmäl till Linda Katz om ni 
kommer till lunchen eller ej. 
 
13.30-17.00: Kommundirektörsmöte, mötesrum 6057 (6e våningen) 
 
Dagordning:  
 

DEL 1: Kollegialt utbyte mellan kommundirektörer   13.30-14.30 

 
Uppföljning och reflektioner från förra kommundirektörsmötet.  
 
Utbyte och dialog mellan kommundirektörerna angående aktuella frågor i kommunerna. 
 
 

DEL 2: MLR-frågor    14.30-17.00 

 
1. Föregående protokoll (bil. 1)                             

Föredragande: Andreas Norbrant  
 
Förslag till beslut: protokollet godkänns. 
 

2. Översyn av Kommunförbundet Skåne (bil. 2) 
Föredragande Ola Odebäck, tf. förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne 
 
Ola presenterar den pågående översynen av Kommunförbundet Skåne. 
 
Dialog i kommundirektörsgruppen om översynen och vad den kan innebära för MLR.  
 

3. Kartläggning av uppdrag hos myndigheter och samarbeten i Skåne (bil. 3) 
Föredragande: Katarina Pelin, Lomma kommun 
 
Kommundirektörerna från Burlöv, Lomma, Kävlinge och Trelleborg presenterar sitt uppdrag att 
kartlägga/jämföra ”vem som gör vad” i regionala organisationer och samarbeten för att lägga 
grunden för revideringen av MLR:s verksamhetsplan.  
 
Dialog i kommundirektörsgruppen om kartläggningen.  
 
Dialog om uppdraget från styrelsen att genomföra en översyn av MLR:s verksamhetsplan inför 2021.  
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Förslag till beslut sekretariatsledaren får i uppdrag att till nästa kommundirektörsmöte ge förslag på 
processen för att revidera MLR:s verksamhetsplan inför 2021.  
 

4. Industrinattens nedläggning (bil. 4) 
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad och Linda Börjesson Katz 
 
IUC Syd har beslutat att upphöra med MLR:s Industrinatt från och med i år. De huvudsakliga skälen är 
att det inte finns något större intresse från företag att medverka men också att det tar för mycket tid 
i anspråk att planera och administrera evenemanget i förhållande till vad det ger för långsiktiga 
effekter.  
 
Den övergripande problematiken med bristyrken och mismatch på arbetsmarknaden inom teknik och 
industri, men också inom vård och omsorg, är fortsatt en stor utmaning. Tyvärr ser vi att söktrycket 
för Industriprogrammet och andra teknik- och industrirelaterade program minskar i Skåne från en 
redan låg nivå. 
 
MLR:s näringslivsgrupp håller på att undersöka om konceptet ”Arbetsmarknadskunskap” (AMK) 
skulle kunna vara ett alternativ till Industrinatten. AMK genomförs redan i några skånska kommuner 
redan och stöds finansiellt bl.a. av Region Skåne och Tillväxtverket.  
 
Dialog i kommundirektörsgruppen om MLR bör undersöka alternativa insatser för att ersätta 
Industrinatten eller om vi bör avvakta revidering av verksamhetsplanen.  
 
Förslag till beslut: xx 
 

5. MLR:s studieresa hösten 2020 (bil. 5) 
Föredragande: Andreas Norbrant  
 
Det föreslås att studieresan äger rum  den 10 september (1 dag och kväll utan övernattning) i 
Köpenhamnsområdet. Resan genomförs i samarbete med Öresundsinstituttet.  
 
Förslag till beslut: datum och utkast till program skickas ut till styrelsen direkt efter 
kommundirektörsmötet. Sekretariatsledaren samordnar studieresan i samarbete med  
Öresundsinstituttet. 
 

6. Förslag på dagordning till styrelsemötet den 28 april 

 Översynen av Kommunförbundet Skåne (Patric Åberg, ordförande, Ola Odebäck, tf 
förbundsdirektör bekräftade) 

 Återkoppling av uppdraget att revidera MLR:s verksamhetsplan  

 Studieresan till Köpenhamn den 10 september 

 ”Aktuellt från kommunerna” (sk ”pitch”): Trelleborg, Eslöv, Lomma (vi fortsätter med 
”pticharna” som vi gjorde 2019, förslagsvis tre kommuner/styrelsemöte under 2020) 

 Corona – hur har kommunerna arbetat med denna fråga, erfarenhetsutbyte, dialog om 
utmaningarna, etc.   

 
7. Övrigt  

 Ulrika Geeradts till kommundirektörsmötet 27 maj  

 MLR styrelsemöte den 28 april och landshövdingens kommunträff samma dag  

 EU-nätverket Metrex – bör MLR bli medlem? 

 Europa Direkt i Lund på gång 

 MLR:s B2B-mässa inställd 


