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Styrelsemöte MalmöLundregionen
Minnesanteckningar
Mötesdatum

2017-05-09

Plats och tid

Staffanstorp (Gästgivaregården), 16:45-18:30

Mötets ordförande

Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun

Vid protokollet

Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

Inbjudna gäster

Malmö stad: Andreas Ekberg, avdelningschef Gatukontoret

1.

Kort introduktion från Staffanstorp
Christian Sonesson informerade om Staffanstorps utveckling och framtidsplaner.

2.

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 2 mars 2017 godkändes och lades till handlingarna.

3.

Infrastruktur: Upplägg yttranden RTI och NTI
Andreas Ekberg (Malmö) och Mathias Nilsen redovisade tidplan och upplägg samt
rekapitulerade från kommunpresidiernas möte med Region Skåne 5 april (bilaga 1).
Styrelsen gav sitt stöd till de beslutspunkter som var framskrivna, vilket innebär att en
gemensam behandling av yttranden ska förberedas.
Följande beslut fattades:
- MalmöLundregionen tar fram gemensamma yttranden till Regional
transportinfrastrukturplan (RTI) och Nationell transportinfrastrukturplan (NTI)
- Yttrandet RTI antas vid styrelsemötet 14/9, yttrande NTI vid styrelsemötet 2/11
- Om någon kommun dessutom gör ett eget yttrande ska utgångspunkten vara att
dessutom inkludera MalmöLundregionens gemensamma yttrande i sin helhet.
I diskussionen lyftes behovet av att jämföra våra önskemål med övriga hörn och se vilka
frågor vi kan driva tillsammans. Det konstaterades även att det bör finnas
gemensamma insikter i både RTI och NTI. Från Höör framfördes ett inspel om att vi bör
arbeta för att knyta ihop de statliga cykelstråken som är tänkta att utgå från Malmö,
Lund, Helsingborg, m.fl. till ett cykelnav i mellanskåne.

4.

Fokusfrågor MalmöLundregionen

4.1

Stimulera ökat bostadsbyggande – aktuella statliga utredningar
Mathias Nilsen redogjorde för aktuella utredningar samt förslag på utredningar att
prioritera för gemensam behandling i MalmöLundregionen (bilaga 2). Inför
styrelsemötet har gruppen för översiktlig planering (ÖP-gruppen) konsulterats och gett
sina rekommendationer till vilka utredningar som är mest aktuella att behandla
gemensamt. Dessa rekommendationer återspeglas i beslutsförslaget.
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Vid genomgången av de olika pågående utredningarna lades särskild vikt vid:
Översiktsplaneutredningen: det konstaterades att lagstiftaren kan komma
att föreslå långtgående förändringar, bl.a. kring att kunna ”bygga direkt på
ÖP” och ”göra ÖP juridiskt bindande”. Sammantaget var bedömningen att
MalmöLundregionen bör agera gemensamt. I diskussionen lyftes även ett
behov av att kunna avtala långsiktiga busslösningar med Region Skåne.
Utredningen om Bostadsbyggande på statens fastigheter: Endast Lomma,
Lund, Malmö har involverats av utredningen, vilket utesluter en gemensam
behandling i hela MalmöLundregionen. Samtidigt konstaterades det att de
tre aktuella kommunerna bör samarbeta.
Utredningen om kommunal planering för bostäder: Flera i styrelsen deltog
vid den workshop som arrangerades av Region Skåne och utredningen. Det
avrapporterades att de närvarande kommunerna var eniga i sin skepsis till
utredningen – behovet saknas – samt att utredningens ”sondering” kring
att använda FA-regioner som utgångspunkt för bostadskvoter inte fick stöd.
Även här fanns enighet om att MalmöLundregionen bör agera samlat.
Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart
byggande: Trelleborg har fört en nära dialog med utredaren Johan Edstav
kopplat till sitt stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025. Det noterades att
statens representanter inte förefaller vara helt samspelta.
Styrelsen gav sitt stöd till de beslutspunkter som var framskrivna, vilket innebär att
eventuella (om utredningarna remitteras) gemensamma yttranden ska förberedas.
Följande beslut fattades:
- MalmöLundregionens styrelse ger Gruppen för översiktlig planering i uppdrag att
bevaka utredningar N 2017:02 och N 2017:04 samt ha beredskap att utarbeta
gemensamt yttrande om beslut om detta tas av kommundirektörsgruppen.

4.2

Långsiktig kompetensförsörjning, inkl. Industrinatten
Mathias Nilsen redogjorde för aktuell status i de tre delprojekt som ingår i fokusfrågan.
Industrinatten genomförs 10 oktober i Lund, 12 oktober i Malmö. Största utmaningen
är företagsrekryteringen. I dagsläget är 3 företag anmälda till eventet i Lund (av de 18
som behövs) och 11 till Malmö (av 26). Extra informationsträffar har lagts in, många
företag håller på att bearbetas och troligtvis sker många anmälningar sent, men IUC
Syd höjer trots det en varningsflagg. Ett viktigt budskap till MalmöLundregionens
styrelse är att samtliga gärna får hjälpa till genom att nämna Industrinatten när de
träffar lokala företagare. Vad gäller skolornas deltagande har huvuddelen av
kommunerna meddelat en tydlig policy kring fördelningen. I flertalet kommuner
kommer det finnas fler intresserade än platser, i ett fåtal kommuner blir det tvärtom.
Samarbete arbetsmarknadsevent med LTH:s teknologkår: Lunchpanel ”Kommunen som
arbetsgivare” genomfördes 22 mars. Syftet var att skapa intresse för kommunen som
arbetsgivare och de olika yrkesroller, arbetsuppgifter etc. som finns. Följande
medverkade i panelen: chefen för Lantmäterimyndigheten i Lunds kommun,
planchefen i Burlövs kommun, en projektledare från Gatukontoret Malmö stad och en
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arkitekt från Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. Ca 70-80 studenter deltog
(civilingenjörer inom flera olika inriktningar, arkitekter, lantmätare etc.). Nu planeras
för en fortsättning med ett arrangemang där en eftermiddag viks till kontaktsamtal följt
av workshops på kvällen. Preliminärt genomförs detta till hösten och finanserias av
projektmedel i MalmöLundregionens budget för 2017.
Regional nulägesanalys över bristyrken och personalomsättning: 28 mars beslutade
kommundirektörsgruppen att Mathias Nilsen i ett första steg tar fram en förstudie, som
efter behandling i kommundirektörsgruppen kan leda till en mer omfattande analys.
Syftet med analysen är att: kartlägga rörelserna i yrkesgrupper med kompetensbrist
samt där kommunerna konkurrerar om arbetskraften på ett sätt som är långsiktigt
ogynnsamt för kommunerna som arbetsgivare. Genomförda utredningar inom området
ska användas som underlag. Vid genomgången framfördes det att kommunförbundet
Skåne arbetar med liknande frågeställningar och att kontakt bör tas med dem för att
rikta in arbetet och säkerställa att vi inte gör dubbelarbete.

4.3

Arbetsmarknad & sysselsättning
Jan-Inge Ahlfridh redogjorde för aktuell status för arbetet med fokusfrågan:
Etableringsöverenskommelse: den senaste utvecklingen är Regeringens initiativ att
Arbetsförmedlingen ska göra DUA-överenskommelser med kommunerna avseende
nyanlända i etableringen, liknande de överenskommelser som gjorts för ungdomar.
Detta passar väl in i det arbete som MalmöLundregionen har initierat kring en
etableringsöverenskommelse.
Arbetsgruppen tycker att om möjligt bör en s.k. DUA-överenskommelse för etablering
göras för samtliga kommuner inom MalmöLundregionen. Enligt arbetsgruppen har de
initiala reaktionerna från både Arbetsförmedlingen och MalmöLundregionens
kommuner varit positiva. Om en övergripande DUA inte är möjlig, är förslaget från
arbetsgruppen att det görs en övergripande överenskommelse som planerat och till
vilken sedan de enskilda DUA-överenskommelserna dock till.
Styrelsen gav sitt samtycke till att processen fortgår och att möjligheten till en
gemensam DUA-överenskommelse undersöks.

5.

Studieresa Oslo
Mathias Nilsen redogjorde för besökets olika delar och uppmanade styrelsen att
inkomma med frågor, funderingar och idéer då det fortfarande finns möjlighet att
påverka innehållet i de enskilda studiebesöken. Se även PM (bilaga 3).

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda. Ingalill Hellberg tackade för sin tid i
MalmöLundregionen då hon inom kort slutar som kommundirektör i Staffanstorp.

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 september i Oslo, därefter den 2 november i Vellinge.
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