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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen
Mötesdatum

2017-11-28

Plats och tid

Rådhuset, Lund, kl. 15:00-17:00

Närvarande

Minnesanteckningar

Anette Henriksson (Lund, ordförande), Jan Haak (Malmö), Jan Sohlmér
(Lomma), Eva Hallberg (Eslöv), Elisabeth Larsson (Svedala), Lars-Åke
Ståhl (Burlöv), Mikael Persson (Kävlinge), Pontus Borgstrand
(Staffanstorp), Charlotte Unosson (Vellinge)
Från kl. 16:00 medverkade även Carin Hillåker (Lund) som ordförande

Vid protokollet

Mathias Nilsen, sekretariatsledare MalmöLundregionen

Beslutspunkter
1. Verksamhetsplan 2018
Baserat på det bifogade förslaget (bilaga 1) fördes först diskussioner indelat i grupper, med särskilt
fokus på fokusfrågorna. Därefter samlades åsikter in i en gemensam diskussion. Följande
ändringsförslag lyftes fram:
Långsiktig kompetensförsörjning:
Andra punkten stryks, det fanns en uppfattning om att vi måste komma vidare med konkreta
aktiviteter, lämna analysstadiet. Ny punkt tillkommer enligt följande: öka andel utbildningsplatser i dialog
med lärosäten och ta fram påverkansplan. Viktigt att det nybildade HR-chefsnätverket får möjlighet att
komma med förslag som övriga kan dra nytta av. Nuvarande skrivning om detta kan kvarstå.
Stimulera ökat bostadsbyggande:
Det konstaterades att ett gemensamt arbete med befolkningsprognoser är intressant, där vi särskilt
kan titta på flyttkedjor mellan kommuner. Inga ändringar i utkastet föreslogs.
Sysselsättning och arbetsmarknad:
Det konstaterades att arbetet har mattats av under 2017, men att det finns en bra grund att stå på.
Viktigt att samlas med ny kraft och boka in en avstämning tidigt under 2018 där handläggare,
kommundirektörer och politiker från de ansvariga kommunerna deltar. Det framfördes förslag från
Malmö att ta fram en demografisk analys, som kan vara utgångspunkt för arbetet. En sådan analys
bör även bli utgångspunkt för arbetet med fokusfrågan stimulera ökat bostadsbyggande.
Praktisk samverkan:
Sista stycket under rubriken praktisk samverkan på s. 2 stryks. Vidare framfördes det att det är det
pågående samarbetet i sakfrågor som öppnar upp för praktisk samverkan, snarare än att det drivs i
en separat process. Praktisk samverkan ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar all verksamhet.
Översyn av verksamheten:
Det betonades att det är viktigt med en översyn. Det bedömdes även vara viktigt att det är den nya
styrelsen (efter valet) som beslutar om eventuella förändringar i verksamheten. Detta medför att
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översynen behöver resultera i att ett underlag tas fram under 2018, vilket sedan presenteras till den
nya styrelsen tidigt under 2019. Nuvarande skrivning i förslaget till verksamhetsplan kan därmed
kvarstå. Samtidigt som ett mer detaljerat förslag över utformningen av en översyn ska tas fram.
Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelsen separeras från verksamhetsplanen och kortas ned.
Kommundirektörsgruppen beslutade följande:
− Sekretariatsledare Mathias Nilsen får i uppdrag att göra ändringar i dokumenten enligt ovanstående, samt
att det reviderade dokumentet därefter delges kommundirektörsgruppen för kommentarer. Därefter skickas
underlaget till styrelsen för beslut 12 december.

2. Sekretariatsledare/koordinator
Kommundirektörsgruppen informerades om att Mathias Nilsen avslutar sin tjänst som
sekretariatsledare 31 januari.
Kommundirektörsgruppen beslutade följande:
− Malmö och Lund får befogenhet att genomföra rekryteringsprocessen av ny sekretariatsledare/koordinator.
Rekryteringsunderlag delges övriga kommuner för synpunkter innan annonsering.

Diskussions- och informationspunkter
3. MalmöLundregionens yttrande till Nationell Plan för transportsystemet
Uppföljande diskussion efter behandlingen i styrelsen 2 november samt därpå följande antaganden i
respektive kommun.
Åtta av elva kommuner står bakom det gemensamma yttrandet. I sju av dessa åtta kommuner har
politiskt beslut redan fattats. I Eslöv tas det formella beslutet 5 december, varvid Mathias Nilsen får
i uppdrag att begära anstånd från Näringsdepartementet för inlämnandet av det gemensamma
yttrandet. Staffanstorps ställning i frågan är oklar.

4. Stationsnära läge 2.0
Region Skåne presenterade dokumentet (bilaga 2) för Gruppen för översiktlig planering den 15/11.
Där framkom omfattande kritik. En omstart från Region Skånes sida behövs.

5. Kommundialog, uppföljning Strategier för det flerkärniga Skåne
Förberedande diskussion inför att Regionala utvecklingsnämndens presidium träffar
MalmöLundregionens styrelse för överläggningar 12 december.
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Kommundirektörerna upplevde att det kan bli olyckligt om det refereras till dialogturnén alltför
mycket, eftersom de samtalen har hållits framför allt på handläggarnivå. Det fanns även
tveksamheter kring hur bra en dialog kan tänkas bli. Mathias Nilsen får i uppdrag att säkerställa
inför 12 december att det finns förståelse från Region Skåne om ovanstående inspel.

6. Skurup
Skurups kommundirektör har fått i uppdrag att sondera olika möjliga samarbeten med andra
kommuner, däribland MalmöLundregionen och 5YES. MalmöLundregionens kommundirektörer
föreslår att frågan lyfts till styrelsen den 12 december som en kortare informationspunkt.

7. HR-chefsnätverk och samarbete teknologkåren
Nätverket kommer att hålla ett första möte 5 december, deltagandet ser ut att bli mycket gott.
Mathias Nilsen avrapporterade kort angående den tänkta case-tävlingen som fick ställas in. I den
därpå följande diskussionen konstaterades det att det inte bara var teknologkåren som fallerade,
även kommunerna var inte tillräckligt på tårna. Samarbete med teknologkåren eller lärosäte blir en
fråga som det nybildade HR-chefsnätverket får behandla.

8. Industrinatten 2018
Mathias Nilsen redogjorde för de genomförda evenemangen. Se bilaga för mer information. Det
konstaterades att det var svårt med rekrytering av företagen, samt att relationen med IUC Syd har
knakat under förberedelserna.
Inför Industrinatten 2018 måste rollerna vara tydligare, en åsikt som även IUC Syd delar. IUC Syd
menar vidare att det nog är rimligt att begränsa kommande Industrinatt till ett tillfälle. De behöver
besked från kommunerna om intresse att delta nästa år. Vid fråga från sekretariatsledaren till de
närvarande kommundirektörerna var det inget som direkt avvisade idén om att delta även 2018,
samtidigt var det få kommuner som tydligt kunde säga att de vill delta. Frågan lyfts till styrelsen.

9. Dagordning nästa styrelsemöte 12 december (Trelleborg)
Följande dagordningspunkter föreslås:
- Verksamhetsplan 2018
- Skurup
- Industrinatten
- Dialog med Region Skåne om Strategier för det flerkärniga Skåne

