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Beslut: 

 Strukturplan MalmöLundregionen godkändes för behandling i styrelsen 24 maj 

 Näringslivsgruppen fick stöd för att fortsätta arbetet med utpekade områden: B2B-mässa, 

industrinatten, informationsdag besöksnäring, etableringssamverkan  

 Lägesrapport görs för samtliga fokusfrågor 24 maj, för långsiktig kompetensförsörjning behövs 

inriktningsbeslut 

 Inventering praktisk samverkan:  

 Varje kommun får möjlighet att uppdatera/korrigera 

 De kommuner som inte svarat får tid på sig att göra så 

 När kompletteringen är färdig tar koordinatorn fram lista med verksamheter som 

bedöms ha störst potential för utvecklad samverkan 

 
 

 

 

Besluts- och diskussionspunkter 

 

1. Strukturplan MalmöLundregionen (bilaga bifogas) 

Arbetsgruppen redovisade reviderad version av strukturplanen, där ändringar/tillägg som aviserades 

vid kommundirektörsmötet 22 mars var införda. Dessutom presenterades innehållet i det missiv 

som skickas ut inför styrelsemötet. Reaktionerna var positiva, flera kommundirektörer berömde 

arbetet. Förslaget till remissversion Strukturplan MalmöLundregionen, liksom den inriktning som 

redovisades för missivet, godkändes för behandling i styrelsen 24 maj. Utskick planeras till 3 maj. 

 

2. Näringslivsgruppens arbete 

Pehr Andersson (Malmö), presenterade följande planerade aktiviteter i arbetet framöver: 

 B2B-mässan blev en stor framgång med 160 + företag. I uppföljningen framgick att de som 

deltog såg betydande affärsnytta. Blir årligen återkommande inslag. Arbetsgrupp tittar på 

lokal inför nästa år. 

Kommundirektörsmöte 
MalmöLundregionen 
 

Minnesanteckningar  

Mötesdatum 2016-04-19 

Plats och tid Stadshuset, Malmö, kl. 15:00-17:30 

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

Övriga deltagare                                Pehr Andersson (Malmö), Hanna Björklund (Malmö), Johan Lindström 
(Lund), Kristina Ohlsson (Malmö), Sara Pezzolato Ipsen (Greater 
Copenhagen & Skåne Committee). 

 

Vid protokollet Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen 
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 Industrinatten – handlar om att populärisera industrin och dess arbetstillfällen. Primär 

målgrupp högstadieelever som står inför gymnasieval, men har även ett bredare anslag. 

Malmö deltar sedan tidigare. Lund villkorar deltagande med att fler kommuner ingår. 

Skolor från Lomma har deltagit. Finns stort intresse bland skolor, företag och kommuner. 

Intresset växer nationellt. Lämpligt att ”baka in” i fokusfrågan om långsiktig 

kompetensförsörjning då näringslivsgruppen redan är engagerade i frågan. 

 MalmöLund Business Region – lyftes som utvecklingsfråga för arbete med etableringar. 

Responsen från kommundirektörerna blev att de gärna ser hur Greater Copenhagen 

utvecklas innan nytt initiativ sjösätts.  

 Informationsdag besöksnäring – idé att låta politiker få ökad insikt om möjligheter som 

besöksnäring innebär. Förslag på informationsdag har lyfts till styrelsen tidigare med 

positivt gensvar. Föreslås riktas mot bredare grupp politiker än styrelsen. 

 

3. Fokusfrågorna 
Avrapportering från kommungrupper. Diskussion om upplägg vid styrelsemötet 24 maj. 
 

 Arbetsmarknad och sysselsättning: Arbetsgrupp tillsatt. Frågebatteri har skickats till samtliga 

kommuner (deadline 22 april). Syftet med kartläggningen är att skapa en bra nulägesbild, 

inom fokusområdet inför fortsatt arbete. Avrapportering till styrelsen 24 maj. Parallellt 

pågår politisk samordning med studiebesök inplanerat under april månad. 

 Migration & integration: Arbetsgrupp tillsatt. Kartläggning (deadline 26 april) påbörjad. Syftet 

är att skapa en bra nulägesbild inom avgränsad del av området migration och integration, 

nästa steg blir att arbeta med konsekvensanalys. Avrapportering till styrelsen 24 maj. 

 Långsiktig kompetensförsörjning: Lista på fyra intressanta områden att gå vidare med har tagits 

fram. Planen är att dessa redovisas för styrelsen 24 maj, som sedan tar beslut om inriktning:  

 Myt och fakta – ta fram gemensam faktabild, inklusive gemensamma talepunkter. 

Syftet är att bättre nå ut med ett samlat budskap och undvika mytbildning. 

 Utbildningsplatser högre utbildning - arbete pågår redan i de skånska hörnen 

(dimensioneringsgruppen) där även lärosätena är inblandade. Förslag att 

MalmöLundregionen går in och stödjer det arbetet genom att lyfta fram frågan. 

 SFI-samarbete - det finns gemensam uppfattning om att SFI-samarbetet mellan 

MalmöLundregionens kommuner kan utvecklas. Det konstaterades att nytt 

regelverk förenklar SFI-samarbete över kommungränser. 

 Industrinatten – I MalmöLundregionens näringslivsgrupp har den s.k. 

Industrinatten diskuterats (se punkt 2). I dagsläget deltar Malmö och Lund, samt 

till viss del Lomma. Intresset är stort från flera andra kommuner att delta, i 

synnerhet de som är för små för att delta i egen regi. Idén har väckts om att göra 

en eller flera Industrinätter där hela MalmöLundregionen deltar. Från 

klusterbildningen IUC Syds sida (arrangörerna) finns stort intresse för detta. 

 Stimulera ökat bostadsbyggande: Inget nytt att rapportera sedan förra kommundirektörsmötet 

(22 mars). Lägesrapport kommer att behöva ges till styrelsen 24 maj.  

 

4. Mottagande nyanlända 

Diskussion om kommunernas tänkta bostadslösningar för tilldelade nyanlända. Särskilt kring 

moduler och dess lokalisering/placering, antal, status upphandling och leveranstid. Förberedelserna 

ser olika ut i olika kommuner. I vissa finns betydande beredskap med moduler på plats, eller 

beställda medan andra kommuner i princip inte har kommit igång.  

 

http://www.industrinatten.se/
http://www.iucsyd.se/
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Informationspunkter 

 

5. Greater Copenhagen & Skåne Committee (bilaga bifogas) 

Sekretariatschef Sara Pezzolato Ipsen gav en generell presentation om samarbetet (se bifogad 

presentation). Hon betonade att kommunerna gärna får höra av sig till henne personligen. I 

frågestunden lyftes bl.a. styrelsesammansättningen upp. Det konstaterades att kommuner från 

MalmöLundregionen under vissa perioder har tre av styrelseposterna (Malmö, Lund, Trelleborg).  

 

6. Praktisk samverkan (bilaga bifogas) 

Koordinatorn redogjorde för pågående inventering, inklusive sammanställning. Intresse för att 

etablera eller utöka samverkan finns för stort antal verksamheter. Beslut att varje kommun får 

möjlighet att uppdatera/korrigera. De som inte svarat får tid på sig att göra så. När kompletteringen 

är färdig tar koordinatorn fram lista med verksamheter som bedöms ha störst potential för 

utvecklad samverkan. I diskussionen betonades det att olika frågor har olika tyngd och är olika 

svåra att nå framgång med. Det påtalades även att extern hjälp kan behövas för att ta arbetet vidare. 

 

7. Samordning infrastruktur samt ÅVS 

Koordinatorn informerade om att ÅVS MalmöLundregionen har påbörjats och att workshops hålls 

i maj och juni. I arbetsgruppen ingår Malmö, Lund, Burlöv, Svedala och Trelleborg, Region Skåne 

sammankallar. Samtliga kommuner deltar i workshops. Kommunernas kontaktpersoner i 

samordningsgrupp infrastruktur MalmöLundregionen har informerats om ovanstående. 

 

8. Studieresa MalmöLundregionen  

Förberedelserna med studieresan till Berlin 8-9 september pågår. Målsättningen är att ha 

möten/dragningar i både Riksdagshuset och das Rote Rathaus. Resans fokus blir: integrationsinsatser 

nyanlända (arbetstillfällen, skola, bostäder etc.) samt bostadsbyggande och stadsutveckling generellt. 

 

9. Sverigeförhandlingen  

Malmö informerade om att juni blir en avgörande månad. Till dess ska Trafikverket redovisa nya 

kostnadsberäkningar, dessutom ska en second opinion för kostnadsberäkningarna vara klar. Innan dess 

hoppas förhandlingspersonerna ha avtal klara med ett antal kommuner. Bland de förhandlande 

kommunerna har Värnamo skrivit på, fem till (vilka avslöjas inte) bedöms vara nära avslut. Malmö 

fortsätter driva frågan om att inkludera anslutningstrafik, Göteborg är också aktiva i den frågan.  

 

10. Dagordning nästa styrelsemöte 24 maj 

Följande föreslås: Strukturplan MalmöLundregionen, fokusfrågorna, Sverigeförhandlingen, aktuella 

infrastrukturfrågor, Greater Copenhagen & Skåne Committee, mottagande nyanlända, studieresa 

 

11. Övrigt 

Malmö informerade om att KOMMEK 2016 hålls i Malmö 17-18 augusti. 

 


