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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen
Mötesdatum

2016-01-26

Plats och tid

Rådhuset, Lund, kl. 15:00-17:15

Närvarande

Minnesanteckningar

Anette Henriksson (Lund, ordförande), Eva Hallberg (Eslöv), Charlotte
Unosson (Vellinge), Elisabeth Larsson (Svedala), Jan Sohlmér (Lomma),
Agneta Sjölund (Trelleborg), Jan Haak (Malmö), Ingalill Hellberg
(Staffanstorp), Mikael Persson (Kävlinge), Michael Andersson (Höör),
Lars-Åke Ståhl (Burlöv)

Övriga deltagare

Sofia Tjernström (Staffanstorp), Johan Lindström (Lund), Hanna
Björklund (Malmö)

Vid protokollet

Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

Beslut:










Fokusfrågorna blir huvudämne vid nästa styrelsemöte
Studieresa: Stöd för huvudalternativet Berlin. Även Hamburg är fullt gångbart
alternativ. Övriga alternativ utgår från den vidare behandlingen.
Strukturplanen:
 Rådslaget 18 februari genomförs
 Respektive kommun flaggar för sina svåra frågor inför Rådslaget. Dessa
skickas till sofia.tjernstrom@staffanstorp.se
 Arbetsgruppen skickar snarast möjligt ut ett nytt utkast som innehåller de
ändringar som flaggades för. Det nya utkastet ska datummärkas.
Arbetsupplägg infrastrukturfrågor 2016-2018
 Varje kommun tar hem frågan och tänker till. I nuläget bildas ingen ny
grupp, samtidigt betonas det att existerande samverkanspersoner från
Malmö och Lund ansvarar för en helhetssyn, tillsammans med
MalmöLundregionens koordinator.
 Respektive kommun ska meddela vilka kommande moment som är
prioriterade att agera gemensamt inom framöver. Koordinatorn skickar ut
mail om detta.
 I nästa steg är det av stor vikt att respektive kommun redogör för vilka
specifika frågor/objekt som är prioriterade att driva.
 Frågan lyfts igen på kommundirektörsmötet i mars 2016.
ÅVS MalmöLundregionen
 Utkastet skickas till samtliga kommuner för synpunkter. Därefter tas en ny
version fram som beslutas om per mail. Region Skånes synpunkter vävs in.
Deltagande i Kommunförbundet Skånes styrgrupp till Brysselkontor
 Ingalill Hellberg ersätter Jonas Rosenkvist i styrgruppen.
 Koordinator Mathias Nilsen fortsätter samla in inspel från övriga
kommuner inför styrgruppsmöten.
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1. Verksamhetsplan 2016-2018
I vissa av ”kommungrupperna” har ett förberedande arbete påbörjats med inbokning av
gemensamma möten. I samtliga kommuner har någon form av diskussion påbörjats internt.
Det konstaterades att det politiska ägarskapet är viktigt och att styrelsemötet den 18 februari
behöver utformas för att stärka detta. Därmed ska fokusfrågorna vara huvudpunkten på
styrelsemötets agenda. Det beslutades även om att vid styrelsemötet dela in deltagarna i
respektive ”kommungrupp” för gemensam diskussion, följt av avrapportering.

8. Alternativ för studieresa MalmöLundregionen 8-9 september
Det fanns stöd för huvudalternativet Berlin, liksom upplägget som helhet. Som fullt gångbart
alternativ lyftes Hamburg fram. Övriga möjliga alternativ utgår från den vidare behandlingen.

2. Strukturplan MalmöLundregionen
Projektgruppen presenterade det aktuella utkastet, samt informerade om vad i utkastet som
kommer att ändras, bl.a. cykelkartan, att urbana miljöer lyfts in bättre, samt att det ska läggas
till ett stycke om hur strukturplanen kopplas till andra processer.
Det fanns delade åsikter om huruvida kända ”knäckfrågor” ska vara med eller inte. Efter
diskussion beslutades det att respektive kommun flaggar för sina svåra frågor inför mötet.
Flera framförde ett behov av ett tydligare syfte. Här måste framför allt kopplingen till
översiktsplaner framgå tydligare. Det framfördes även frågetecken kring tänkt användande,
vilka som är mottagarna, hur arbetet ska spridas osv. Samtidigt fanns det andra som hade en
klar bild av både användbarheten och strukturplanens roll.
Det konstaterades även att ju längre arbetet lider, desto fler blir detaljfrågorna. Dessutom
ökar svårighetsgraden. Men det framfördes även att det finns en politisk beställning och att
det ingår i uppdraget att försöka enas kring svåra frågor. För att Skåne ska utvecklas i rätt
riktning måste vi våga ta i de svåra mellankommunala frågorna.
Samtidigt var det tydligt att det fanns en oklarhet kring hur Strukturplanen kommer
behandlas i respektive kommun. Om den ska vara en del av ÖP är det en fråga för KF. Här
behövs en ordentlig diskussion, både på respektive hemmaplan och gemensamt. En sådan
diskussion underlättas av att det nu finns en produkt att referera till. Arbetsgruppen
framförde att det här är den version de har kunnat nå fram till, och att den är en balansgång.
Nu är det upp till den politiska nivån att välja hur långt de vill/kan nå tillsammans.
Beslut:
 Rådslaget 18 februari genomförs
 Respektive kommun flaggar för sina svåra frågor inför Rådslaget. Dessa skickas till
sofia.tjernstrom@staffanstorp.se
 Arbetsgruppen skickar snarast möjligt ut ett nytt utkast som innehåller de ändringar som
flagagdes för. Det nya utkastet ska datummärkas.
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3. Arbetsupplägg infrastrukturfrågor 2016-2018
Koordinator Mathias Nilsen redogjorde för de omfattande processer som nya nationella och
regionala infrastrukturplaner innebär, samt ställde frågan ”När och hur ska
MalmöLundregionen samverka”. Ett förslag till upplägg presenterades följt av diskussion.
Det fanns enighet om att vi behöver prioritera. Det fanns även enighet om att vi behöver
komma överens om ett upplägg. Samtidigt fanns det varierande åsikter om hur detta ska gå
till. Ett antal kommuner framhöll vikten av att inte bilda fler grupper, andra framhöll att
existerande grupper inte kan ta hand om det arbete som krävs. På samma sätt fanns det
varierande åsikter om lämpligheten i att ändra ÖP-gruppens uppdrag och sammansättning.
Det konstaterades även att gemensamma yttranden är moment som kräver mycket tid och
energi. Här måste det prioriteras. Samtidigt framfördes det att de andra hörnen förmår att
göra detta, varför ska inte vi kunna?
Beslut:
 Varje kommun tar hem frågan och tänker till. I nuläget bildas ingen ny grupp, samtidigt
betonas det att existerande samverkanspersoner från Malmö och Lund ansvarar för en
helhetssyn, tillsammans med MalmöLundregionens koordinator.
 Respektive kommun ska meddela vilka kommande moment som är prioriterade att agera
gemensamt inom framöver. Koordinatorn skickar ut mail om detta.
 I nästa steg är det av stor vikt att respektive kommun redogör för vilka specifika
frågor/objekt som är prioriterade att driva.
 Frågan lyfts igen på kommundirektörsmötet i mars 2016.

ÅVS MalmöLundregionen
Koordinatorn redogjorde för det utkast till projektupplägg som har tagits fram. Det är en
vidarebearbetning (efter möte 22/1 där samtliga kommuner deltog) av det projektförslag
som tagits fram av Region Skåne tillsammans med Malmö och Lund.
Syftet med ÅVS:en är att arbeta fram underlag till RTI- och NTI-plan. Region Skåne vill
delaktiggöra kommunerna på ett bättre sätt än i tidigare planeringsomgångar. Se bifogat
utkast till projektupplägg för mer information om projektet.
Beslut:
 Utkastet skickas till samtliga kommuner för synpunkter. Därefter tas en ny version fram
som beslutas om per mail. Region Skånes synpunkter vävs in.

4. Deltagande i Kommunförbundet Skånes styrgrupp till Brysselkontor
Beslut:
 Ingalill Hellberg ersätter Jonas Rosenkvist i styrgruppen.
 Koordinator Mathias Nilsen fortsätter samla in inspel från övriga kommuner inför
styrgruppsmöten.
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5. Dagordning styrelsemöte 18 februari
Utgångspunkten är att Rådslag Strukturplan MalmöLundregionen pågår mellan 14:00-16:30,
följt av buffé till 17:15 och att styrelsemötet genomförs 17:15-19:00.
Huvudpunkten på dagordningen blir fokusfrågorna. Varje ”kommungrupp” diskuterar tänkt
upplägg i grupp följt av redovisning inför samtliga. Övriga frågor som lyfts är Studiebesök,
samt Greater Copenhagen och Sverigeförhandlingen.

6. Uppföljning inventering praktisk samverkan
Inventeringen som påbörjades i höstas fortsätter. I Malmö påbörjas en process inom kort
och Lund kommer att göra ett omtag. När en sammanställning är möjlig skickas denna ut.

7. MalmöLundregionens B2B-mässa 15 mars
Ca 130-140 företag anmälda i detta gemensamma arrangemang. Se mer på
http://affarsfokus.nu/hem
9. Sverigeförhandlingen
10. Greater Copenhagen
Punkterna behandlas av styrelsen utan föregående diskussion i kommundirektörsgruppen.

