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Styrelsemöte MalmöLundregionen       
Minnesanteckningar 
 

Mötesdatum  2017-12-12 

Plats och tid  Trelleborg (Malmrossalen), 17:00-19:00 

Mötets ordförande Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun 

Vid protokollet Mathias Nilsen, sekretariatsledare MalmöLundregionen 

Inbjudna gäster Region Skåne: Mätta Ivarsson, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, 
Therese Andersson, enhetschef samhällsplanering, Moa Åhnberg, 
samhällsplanerare 

  

 

1. Kort introduktion från Trelleborg 

Torbjörn Karlsson hälsade välkommen till Trelleborg, återigen en allsvensk stad. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2 november 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Verksamhetsplan 2018 

Sekretariatsledaren presenterade de viktigaste ändringarna jämfört med nuvarande 
verksamhetsplanen, inklusive förslag från HR-chefsnätverket som inkom efter 
beredningen i kommundirektörsgruppen.  
 

Förslaget till verksamhetsplan 2018 (bilaga 2) godkändes, inklusive ändringarna från 
HR-chefsnätverket.  

 

4. Industrinatten 

Sekretariatsledaren gjorde en kortare introduktion med statistik och utvärdering från de 
genomförda eventen 10 och 12 oktober. Det konstaterades att nöjdheten var hög från 
både företag och elever, men att antalet deltagare inte nådde upp till de nivåer som var 
tänkt. Det konstaterades även att rekryteringen av företag var mycket krävande samt att 
små företag hade svårt att delta. Annat värt att notera är att ”den första timmen” där 
nyanlända och arbetslösa fick chansen att träffa företagen var uppskattat, samt att 
enkäterna visade att 38 % av de ca 1 300 deltagande eleverna kan tänka sig att läsa 
industriprogrammet på gymnasiet (ca 90 % av deltagarna var niondeklassare). 
 

Sekretariatsledaren meddelade även att IUC Syd är tveksamma till att det finns 
”marknad” för dubbelevent varje år, samt att endast ett event innebär mer 
kostnadseffektivitet. Då elevantalet inte uppnåddes för de genomförda eventen blev det 
en ganska ansenlig summa per deltagande elev som kommunerna betalade. 

 

Flera kommuner gjorde inspel där de betonade att de ser positivt på fortsatt 
medverkan. Malmö var tydligt med att det finns förväntningar att fortsätta och de har 
ambitioner att göra så. Eslöv menade att de ser svårigheter med att eventet endast är i 
Malmö. Blir mycket åkande fram och tillbaka för deras elever efter en skoldag. Flera 
kommuner konstaterade även att det behövs mer aktivt arbete från kommunledningen 
gentemot sin skolverksamhet för att deltagarantalet ska gå upp. 

 

Kommundirektörsgruppen får i ansvar att ta fram olika alternativ att jobba vidare med. 
13 februari måste styrelsen fatta beslut, därmed blir kommundirektörsmötet 18 januari 
ett viktigt beredningstillfälle.  
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5. Skurup 

Skurup har ett intresse av att samverka med kommuner i sydvästra Skåne. De står i dag 
utanför de s.k. hörnsamarbetena och har kontaktat MalmöLundregionen för att sondera 
intresset för ett eventuellt upptagande av Skurup i MalmöLundregionen. Styrelsen 
uttryckte stöd för detta och gav kommundirektörsgruppen i uppdrag att göra följande: 
 

 Ta reda på möjliga förslag för eventuell medlemsavgift för Skurup – utgå från 
hur vi gjorde med Höör. Bland annat ska det undersökas om Höör även fick 
betala in motsvarande andel till ”sparade” SSK-pengar. 

 Ta fram förslag till avtal för MalmöLundregionen – där det t.ex. tydligt 
fastställs vad som gäller med medlemsavgift. Avtalet kan sedan användas som 
utgångspunkt när Skurup erbjuds medlemskap. 

 Bjuda in Skurups kommundirektör till kommundirektörsmötet 18 januari för 
att höra hur de ser på eventuell medverkan i MalmöLundregionen. 

 

6. Strategier för det flerkärniga Skåne 

Dialog mellan MalmöLundregionens styrelse och Regionala Utvecklingsnämndens  
ordförande om utveckling av Strategier för Det flerkärniga Skåne. 
 

Region Skåne informerade om sitt syfte med den pågående kommundialogen: 
 

• Få en bild av hur kommunerna ser på och har för nytta av Stukturbild för Skåne 

• Ta reda på om och hur Strategier för Det flerkärniga Skåne används 

• Få kommunernas bild av vilken riktning det fortsatta arbetet inom Strukturbild för 
Skåne borde ta 

• Skapa legitimitet att fortsätta och fördjupa Region Skånes roll i frågor kopplade till 
fysisk planering på regional nivå 

 

De har nu träffat tjänstepersoner från samtliga 33 kommuner. Det har inte 
nödvändigtvis varit dialoger som har förankrats i kommunledningen och ska därmed 
inte ses som kommunernas åsikter, utan snarare som inspel till ett inledande arbete. 
Region Skåne summerar följande från denna första dialogrunda: 
 

• Strategierna och framförallt strukturbilden är väl förankrade 

• Tydligare hur Regions Skånes strategier och planer hänger samman, men det kan 
tydliggöras ytterligare 

• De flesta vill inte ändra i den övergripande strukturbilden – viktigt med kontinuitet, 
men ser ett behov av att fördjupa och arbeta vidare med de fem strategiområdena i 
Strategier för Det flerkärniga Skåne 

• Det finns både för- och nackdelar med om Region Skåne skulle ha ett lagstadgat 
uppdrag att arbeta med fysisk planering – det viktiga är att arbetssättet inte ändras 

 

I dialogen med MalmöLundregionens styrelse framfördes framför allt att 
MalmöLundregionens strukturplan är ett viktigt redskap för det fortsatta arbetet och 
bör återspeglas i regionens dokument. Detta var en åsikt som även delades av Region 
Skåne. De ser den planen och annat arbete t.ex. i de andra skånska hörnsamarbetena, 
som viktig ny input inför ett arbete med att se över strategier för det flerkärniga Skåne. 
 

I MalmöLundregionens styrelse fanns det enighet om att vi behöver samla oss inom 
regionala utvecklingsfrågor och se till att vara med och påverka i Region Skånes 
fortsatta process med att se över innehållet. Det innebär att lyfta ämnet på kommande 
styrelsemöten i MalmöLundregionen och att utarbeta en gemensam position. 

 

4. Övriga frågor 

Fråga ställdes om rekryteringsprocessen. Anette Henriksson förklarade att ansvar har 
delegerats till Malmö och Lund, samt att kravspecifikation har delats med övriga 
kommuner och är nu i princip klar. 

 
 

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 februari i Kävlinge 
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Deltagarförteckning
 

 

Burlöv    

Katja Larsson 

Lars Johnson  

Lars Wästberg  

 

Eslöv 

Johan Andersson 

Henrik Wöhlecke 

Eva Hallberg 

 

Lomma    

Anders Berngarn  

Jan Sohlmér 

 

Lund 

Anders Almgren (ordförande) 

Anette Henriksson 

 

Malmö 

Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Andreas Norbrant 

 

 

Staffanstorp 

Christian Sonesson 

Pierre Sjöström 

 

Svedala 

Elisabeth Larsson 

 

Trelleborg 

Torbjörn Karlsson 

Fredrik Geijer 

 

Vellinge 

Henrik Thorsell 

Charlotte Unosson 

 

Sekretariat 

Mathias Nilsen 

 

 

 

 


