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Styrelsemöte MalmöLundregionen
M innes ant ec kn ing a r
Mötesdatum

2016-09-09

Plats och tid

Berlin (Mövenpick Hotel), 12:45-14:00

Mötets ordförande

Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun

Vid protokollet

Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

1.

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 25 maj 2016 godkändes och lades till handlingarna.

2.

Uppdatering fokusfrågor
LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING: Arbete med två aktiviteter pågår: (1)
Industrinatten syftar till att sammanföra högstadie- och gymnasieelever med
industriföretag. Eventet genomfördes i Malmö 2015 och ska genomföras 2016.
Resultatet har varit mycket gott. Frågan har därmed väckts kring att göra event för hela
MalmöLundregionen 2017. Ett förslag för genomförande, inklusive budget, presenteras
för kommundirektörsgruppen 20 september. Efter beredning lyfts ärendet till beslut i
styrelsen 18 oktober. (2) Efter initiativ från teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola har en dialog påbörjats mellan dem och HR-ansvariga i ett antal av
MalmöLundregionens kommuner. Planen är att genomföra ett arbetsmarknadsevent
våren 2017, med syftet att lyfta fram MalmöLundregionens kommuner som
arbetsgivare för LTH:s studenter.
MIGRATION OCH INTEGRATION: Kartläggning genomförd där det klarläggs hur
kommunerna jobbar med frågor som skola, bostäder, föreningslivet etc. Rapporten är
väl genomarbetad och ger en bra kunskapsgrund för kommande aktiviteter.
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSMARKNAD: Kartläggning genomförd som visar
kommunernas arbetsmarknadsarbete, arbetsmarknadsprojekt, samt överenskommelser
med Arbetsförmedlingen. Dessutom redovisas Arbetsförmedlingens struktur/
organisation inom MalmöLundregionen samt strukturen för FINSAM. Den
genomförda kartläggningen utgör underlag för att analysera och definiera målgrupp/er
och gemensamma insatser. Ett förslag till handlingsplan tas nu fram och bereds vid
kommundirektörsmötet 20 september.
STIMULERA ÖKAT BOSTADSBYGGANDE: Efter möte med politiker och
tjänstemän från Vellinge, Staffanstorp och Kävlinge har ett förslag till fortsatta
aktiviteter tagits fram. De ansvariga kommunerna menar att situationen har ändrats
jämfört med hösten 2015 och att behovet av lobby-aktiviteter nu är mindre. Istället för
att lyfta fram hinder ska goda exempel tas fram. Förslag framfördes att avsätta 60 min
vid kommande styrelsemöte till diskussioner i mindre grupper. Respektive kommun
förbereder exempel på hemmaplan och tar med lämplig tjänsteperson. I diskussionen
framförde Trelleborg en önskan att diskutera bostadsbyggande som riksintresse. Det
fördes även ett resonemang kring vikten av deltagande vid Business Arena i Stockholm
och Malmö.
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Sammanslagning av fokusfrågor
Styrelsen beslutade att: fokusfrågan migration & integration avslutas. Varje övrig fokusgrupp

får istället uttryckligen ansvaret att särskilt bereda och genomlysa migrations- och
integrationsfrågorna inom sitt respektive fokusområde
Vad gäller ansvaret hos kommunerna att driva frågorna framåt ansluter Svedala till
sysselsättning och arbetsmarknad och Höör till långsiktig kompetensförsörjning. Det
framfördes även en önskan att Malmö ansluter till fokusfrågan ”stimulera ökat
bostadsbyggande”. Malmö hämtar hem denna förfrågan och stämmer av.
Det fördes även en generell diskussion om fokusfrågorna där det fastställdes att vi bör
alternera fokusfrågorna tematiskt vid styrelsemöten. Vid oktobermötet blir det extra
fokus på bostadsfrågan.

3.

Reflektioner från studieresan
Studiebesöken uppskattades, i synnerhet det på dag 2 hos Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge, där det tydligt framgick att Tyskland brottas med liknande frågor
som Sverige. Det uppskattades att det fanns ett tydligt tema. Medskick till kommande
resor är att införliva besök ute i verksamhet, mer hands-on, men det fanns samtidigt
förståelse för svårighet att hinna med. Det fanns samstämmighet om att liknande resor
bör genomföras varje år.

4.

Övriga frågor
Kompensation efter införande av gränskontroller: Efter begäran togs det beslut på att
kommundirektörsgruppen vid mötet 20 september ska diskutera om det ska bjudas in
en föredragande i ämnet till styrelsemöte i december.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 oktober i Eslöv. Därpå följande möte är 13 december i Höör.
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Deltagarförteckning
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