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Besluts- och diskussionspunkter 

 

1.   Strukturplan MalmöLundregionen  

Fredric Palm (Kävlinge), Fanny Jakobsson (Burlöv) samt Mathias Nilsen (MalmöLundregionen) 

presenterade de ändringsförslag som ÖP-gruppen har tagit fram efter remissrundan (bilaga 1). 

Arbetsgruppen meddelade även att arbete pågår med ny layout. Kommundirektörerna beslutade att 

redaktionella ändringar ska göras (E6 och E22 nämns dubbelt), i övrigt godkändes Strukturplanen 

för att lyftas till styrelsen 13 december. Några direktörer (bl.a. Burlöv och Vellinge) påtalade att 

deras politiska företrädare med stor sannolikhet kommer att yrka på ändringar i olika delar. Från 

Burlöv framfördes t.ex. att tidigare formuleringar kring motorvägarna anses vara bättre. Det 

framgick även att dokumentet kan komma att få olika status i olika kommuner. 
 

Vid fråga om ÅVS MalmöLundregionen meddelade koordinator Mathias Nilsen att Region Skåne 

ser den som ett ”kunskapsunderlag”. Processen har primärt haft en funktion där deltagande 

kommuner har kunnat spela in detaljerade synpunkter och tillsammans problematiserat utmaningar 

över stråk. Ett slutseminarium hålls 2 december 2016, då redovisas även övriga hörnens ÅVS:er. 

Det ska även tas fram en sammanfattande rapport för hela Skåne, slutdatum är inte fastställt. 

 

2.   Industrinatten 

På basis av det diskussionspapper som tagits fram (bilaga 3) togs beslut om att Näringslivsgruppen 

ska ansvara för att säkerställa respektive kommuns deltagande. I det ingår att utbildningssidan 

involveras i respektive kommun. Till styrgruppen förslås deltagande från Lund, Malmö, Trelleborg 

och Vellinge. Koordinator Mathias Nilsen informerar Näringslivsgruppen om ovanstående. 

 

3.   Handlingsplan Sysselsättning & Arbetsmarknad 

Malmö berättade att en resurs har tillsatts för att koordinera genomförandet av handlingsplanen. 

Relationen mellan arbetsgrupp, kommundirektörer, styrgrupp och styrelse diskuterades. Det fanns 

enighet om att kommundirektörerna ska ha en fastställd roll. Ett uppstartsmöte med ansvariga 

kommuner (Burlöv, Malmö, Trelleborg, Svedala) ska bokas in där bl.a. detta fastställs. Lars-Åke 

Ståhl (Burlöv) och koordinator Mathias Nilsen ansvarar för att ta fram ett datum för mötet. 

 

 

 

Kommundirektörsmöte 
MalmöLundregionen 
 

Minnesanteckningar  

Mötesdatum 2016-11-15 

Plats och tid Stadshuset, Malmö, kl. 15:00-17:00 

Närvarande Jan-Inge Ahlfrid (Malmö, ordförande), Jan Sohlmér (Lomma), Fredrik 
Geijer (Trelleborg), Eva Hallberg (Eslöv), Charlotte Unosson (Vellinge), 
Elisabeth Larsson (Svedala), Michael Andersson (Höör), Britt Steiner 
(Lund), Lars-Åke Ståhl (Burlöv). 
 
 

Övriga deltagare                                Fredric Palm (Kävlinge), Fanny Jakobsson (Burlöv), Kristina Olsson 
(Malmö) 

Vid protokollet Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen 
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4.   Fokusfråga Stimulera ökat bostadsbyggande  

Det finns en uttalad ambition att gemensamt delta i Stockholm Business Arena 2017. Koordinator 

Mathias Nilsen fick i uppdrag att ta kontakt med Staffanstorp och tillse att ett avstämningsmöte 

bokas in mellan ansvariga kommuner (Kävlinge, Staffanstorp, Vellinge, Malmö). Det påtalades att 

vi bör undersöka om den kommunala byggbonusen kan användas för det gemensamma arbetet. 

 

5.   Uppdatering av MalmöLundregionens verksamhetsplan  

Koordinator Mathias Nilsen presenterade utkast till uppdaterad verksamhetsplan. Det togs beslut 

om ett tillägg i fokusfrågan om kompetensförsörjning (lägga till att även åtgärdsförslag ska tas 

fram). I övrigt fick förslaget stöd och föreläggs styrelsen den 13 december. Det togs även beslut om 

att representanter för Näringslivsgruppen och ÖP-gruppen bjuds in till kommundirektörsmötet 24 

januari för en diskussion om deras tänkta aktiviteter under 2017. 

 

6.   Mötesdatum 2017 

Följande datum bestämdes slutgiltigt: 

 Styrelsemöte 2 mars (Burlöv) 16:00-19:00 

 Styrelsemöte 9 maj (Staffanstorp) 16:00-19:00 

 Styrelsemöte 12 december (Trelleborg) 16:00-19:00 

 Kommundirektörsmöte 28 mars (Lund) 15:00-17:00 

 Kommundirektörsmöte 24 januari (Lund) 15:00-17:00 

 Kommundirektörsmöte 5 oktober (Lund) 15:00-17:00 

 Kommundirektörsmöte 28 november (Lund) 15:00-17:00 
 

Följande datum undersöks närmare: 

 Styrelsemöte 2 november (Vellinge) 16:00-19:00 

 Studieresan (datum under 2 första veckorna i september) samt kommundirektörsmöte i 

aug/sept inför resan 
 

 

Informationspunkter 

 

7.   Besöksnäringsträffar för politiker 8 och 10 november 

Ca 20-25 politiker deltog vid vardera träff. Responsen till Näringslivsgruppen har varit god och det 

var ett aktivt deltagande vid genomförandet. 

 

8.   Teknologevent/kommunen som arbetsgivare 

Följande information har förmedlats från den projektgrupp som förbereder eventet: 
 

Datum: 22 mars eller 5 april 

Upplägg: Lunch med paneldiskussion, ganska lättsamma frågeställningar om vardagen inom 

kommunal teknisk verksamhet. Ca 3-4 personer, inkl. förvaltningschef och någon som är ganska 

nyexaminerad. Eftermiddag/kvällsaktivitet: workshops med olika teman under ledning av 

representanter från kommunerna. Fokus på problemlösning och eventuellt någon form av tävling. 

Avslutas med pubmingel. Kringaktiviteter såsom kontaktsamtal m.m.  

Syfte: Skapa intresse för och kunskap om frågeställningar som kommuner hanterar inom 

stadsbyggnad och samhällsplanering, vilka roller som finns, arbetssätt, utvecklingsmöjligheter m.m.  
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9.   Hemsidan  

Koordinator Mathias Nilsen informerade om att en uppdatering av hemsidan pågår. 

 

 

Fasta punkter 

 

10.   Sverigeförhandlingen 

Förhandlingar pågår fortsatt tillsammans med Göteborg och Stockholm. Det informerades även 

om att övriga kommuner som ingår i projektet med Malmöpendel/Lommabanan är med på det 

koncept som har arbetats fram tillsammans med Malmö. 

 

11.   Greater Copenhagen 

Malmö informerade om att Region Skåne främst vill driva följande frågor under sitt ordförandeskap 

2017: fasta förbindelser, lösa 1-2 gränshinder, utveckla tågkort för Greater Copenhagen, gemensamt 

wifi, utveckla livsmedelsfrågorna. Det påtalades även att det har avsatts en pott medel för 

internationell marknadsföring. Den danska sidan har stoppat in några miljoner och vill att svenska 

sidan gör motsvarande. 

 

12.   Dagordning nästa styrelsemöte 13 december 

Fokus läggs på Strukturplanen samt revidering av verksamhetsplanen. I övrigt planeras följande att 

tas upp: industrinatten, handlingsplan arbetsmarknad & sysselsättning, fokusfråga bostadsbyggande, 

datum studieresa inkl. styrelsemöte. Koordinator Mathias Nilsen får även i uppdrag att undersöka 

möjligheterna till specifik punkt om gränskontrollerna och dess konsekvenser. 

 

13.   Övrigt 

Fredrik Geijer tipsade övriga kommundirektörer om organisationen IASTE, som är en 

internationell organisation som förmedlar praktikplatser för masterstudenter. 

http://www.iaeste.org/

