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Styrelsemöte MalmöLundregionen
M innes ant ec kn ing a r
Mötesdatum

2016-05-24

Plats och tid

Svedala (Bokskogen), 16:30-19:15

Mötets ordförande

Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun

Vid protokollet

Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

1.

Svedala välkomnar och informerar

Linda Allanson Wester informerade om aktuella frågor och hälsade välkommen till Svedala.

2.

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 18 februari 2016 godkändes och lades till handlingarna.

3.

Strukturplan MalmöLundregionen

Förslag remissversion strukturplan MalmöLundregionen, samt missiv, skickades till styrelsen 3 maj
(bilaga 1 och 2). Innan dess godkändes förslaget i MalmöLundregionens kommundirektörsgrupp 19
april, samt i MalmöLundregionens ÖP-grupp 8 april.
I sin presentation förklarade Sofia Tjernström (Staffanstorp), Hanna Björklund (Malmö) och Johan
Lindström (Lund) vilka delar som ändrats sedan Rådslaget 18 februari. Största tillskotten är dels ett
sammanfattande uppslag – ÖP-uppslag – (s. 2-3), där de viktigaste strategierna och en övergripande
karta finns med, dels en dubbelsida (s. 4-5) med viktiga kommunikationsstråk. I övrigt har
ändringarna varit begränsade. Arbetsgruppen meddelade även att remissrundan avslutas i mitten av
oktober, samt att utgångspunkten är att planen slutgiltigt godkänns av styrelsen 13 december 2016.
Diskussionen om strukturplanen berörde flera delar, men de frågor som var svårast att enas kring
återfanns i avsnittet om viktiga kommunikationsstråk.
Vissa förklaringar klargjorde. Bl.a. att punkt 4 (kapacitetsförstärkningar för Öresundsbron) under
Huvudstråket framför allt syftar på plankorsning för Öresundsbanan, Trelleborgsbanan och
Ystadbanan, samt att strategierna på s. 9 betonar vikten av att utveckla våra hamnar såsom entréer
till regionen. Detta var ett svar på Trelleborgs begäran att göra tillägg angående Trelleborgs
utbyggnad av en ringled.
Flera kommuner önskade en utvecklad skrivning om E6:an. Det fanns även de som ville se en
liknande skrivning för E22:an. Styrelsen enades om följande revidering inför remissutskicket:




Vid punkt 2 under ”Västkuststråket” görs följande tillägg: För stärkt regional pendling behövs
utveckling av Lommabanan samt utveckling av kollektivtrafik, trafiksäkerhet och
framkomlighet på E6:an.
Vid punkt 2 under ”Sydvästra stråket” görs följande tillägg: Utveckling av kollektivtrafik,
trafiksäkerhet och framkomlighet på E6:an

Inklusive dessa ändringar godkändes remissversionen av strukturplanen. Det betonades att samtliga
kommuner har möjlighet att föra fram sina åsikter i remissrundan, vilken vänder sig till
MalmöLundregionens kommuner samt de regionala aktörer som nämns i missivet. Arbetsgruppen
fick även i uppdrag att göra vissa textmässiga justeringar av missivet inför utskick.
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4.

Fokusfrågorna

Koordinatorn presenterade en överblicksbild för fokusfrågorna (bilaga 3). Överblicksbilden
revideras kontinuerligt och ger en sammansatt bild över arbetets fortskridande.
MIGRATION OCH INTEGRATION: Gull-Britt Persson (Höör) och Rebecka Kjellsson
(Svedala) presenterade inventeringen (bilaga 4), vars resultat visar både på olika förhållningssätt hos
kommunerna (t.ex. boendelösningar), men även gemensamma drag (t.ex. SFI i egen regi). Det fanns
även enighet om att Försäkringskassan är den myndighet med vilken samverkan fungerar sämst
med. Arbetsgruppen föreslog att i ett nästa steg sammanställa inventeringen i ett PM, samt skriva
fram projektdirektiv för konsekvensanalys. I diskussionen gjordes följande medskick från styrelsen:
 Arbetsmarknadsfrågorna täcks in väl av en annan fokusfråga
 Generellt sett viktigt att vi blir än tydligare med avgränsningar mellan fokusfrågorna
 Framöver lämpligare använda benämningen etablering istället för integration
 PM:et som sammanställs delas med styrelsen innan beslut om inriktning för
konsekvensanalys, därigenom ges möjlighet till inspel i syfte att rikta konsekvensanalysen
mot de områden där den ger mest nytta för kommunerna.
Styrelsen tackade för inventeringen och väl genomfört arbete. Klartecken gavs för arbetsgruppen
att fortsätta arbetet utifrån de medskick och förslag till nästa steg som tagits upp.
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSMARKNAD: Zara Göransson Tosic (Trelleborg), Gunnar
Bergström (Malmö), Monika Amaral (Burlöv) presenterade inventeringen (bilaga 5). De visade bl.a.
att mycket fokus läggs på insatser riktade mot ungdomar, samt konstaterade att kommunerna
organiserar sin arbetsmarknadsverksamhet på många olika sätt. De betonade även vikten av
arbetsmarknadsperspektiv istället för socialt perspektiv för att klara utmaningarna kring nyanlända.
Kartläggningen fortsätter med att en rapport tas fram med kompletterande material. Det fördes
även fram ett förslag att gemensamt sluta en överenskommelse mellan kommunerna och
Arbetsförmedlingen (AF) för målgruppen inom AF:s etableringsverksamhet. Överenskommelsen
skulle syfta till att kommunerna får mer mandat att jobba med målgruppen och att hinder för
samverkan undanröjs. Politiker från Malmö och Burlöv betonade att vi behöver få AF att jobba
över sina gränser. Idén är att göra något liknande DUA, men med flera kommuner gemensamt.
Regeringen uppgavs ha tankar i linje med detta, MalmöLundregionen kan bli först ut. Det nämndes
även att samtliga kommuner inte måste vara med. Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram förslag
till ett upplägg till kommande styrelsemöte.
I diskussionen konstaterades även att mycket händer kring AF. Viktigt att inte springa på olika
bollar. Det lyftes även fram att detta initiativ inte får äventyra samverkan med AF som fungerar bra
i dag.
LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING: I enlighet med utskicket inför mötet (bilaga 6)
presenterades fyra möjliga inriktningar för fortsatt arbete. Industrinatten väckte stort intresse och
prioriteras högt. Näringslivsgruppen får mandat att driva frågan vidare. Utgångspunkten är att hitta
en modell som möjliggör för samtliga intresserade att delta. Inriktningen myt och fakta ansågs vara
intressant. Här handlar det om att i ett initialt skede ta fram en gemensam faktabild. SFI-samarbete är
relevant och högt på agendan, men bedömningen är att det tas om hand i andra processer, bl.a. den
pågående inventeringen av praktisk samverkan. Slutligen bedömdes utbildningsplatser högre utbildning
ha viktiga element i sig, som ska stödjas, men behov saknas för att dra igång en särskild process.
STIMULERA ÖKAT BOSTADSBYGGANDE: I nuläget inget nytt att rapportera.
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5.

Studieresa Berlin

Koordinatorn uppmanade samtliga att snarast möjligt boka hotell och flyg. Vissa har redan bokat.
Slutgiltigt program skickas ut inom kort. Se bilaga 7 för mer information om upplägg och program.

6.
7.
8.

Sverigeförhandlingen, aktuell infrastruktur
Greater Copenhagen
Mottagande nyanlända

Punkterna 6-8 på dagordningen ströks på grund av tidsbrist.

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 september i Berlin. Därpå följande möte är 18 oktober i Eslöv.
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