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Styrelsemöte MalmöLundregionen      
Minnesanteckningar 
 
Mötesdatum  2018-02-13 

Plats och tid  Kävlinge (Barsebäck/Järavallen), 17:00-18:15 

Mötets ordförande Andreas Schönström, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Malmö stad 

Vid protokollet Mathias Nilsen, sekretariatsledare MalmöLundregionen 

Inbjudna gäster Hanna Björklund, Malmö stad 
  

 

1. Kort introduktion från Kävlinge 

Pia Almström hälsade välkommen till Kävlinge. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 12 december 2017 godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Yttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet                 

I enlighet med styrelsens beslut i maj 2017 har Utredningen om kommunal planering för 
bostäder (N 2017:04) bevakats. Utredningen överlämnade ett delbetänkande i september 
2017: En gemensam bild av Bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) vilket sedan skickades ut 
på remiss. En skrivargrupp i MalmöLundregionen har därefter, efter beredning i 
kommundirektörsgruppen, tagit fram ett förslag till gemensamt yttrande (bilaga 4). 
 
Vid diskussionen i styrelsen förtydligades det att yttrandet betonar vikten av att 
samordningen av bostadsbyggnadsbehovet utgår från kommunernas behov. Det 
noterades även att delbetänkandet är en balanserad skrivelse som skiljer sig från den 
uppdragsbeskrivning som fanns till utredningen.  
 
Efter dessa klargöranden kunde styrelsen ställa sig bakom det gemensamma yttrandet. 
 
Föredragande Hanna Björklund informerade även om att utredningens nästa 
delbetänkande förväntas överlämnas under våren 2018, och att det delbetänkandet ska 
fokusera på bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.  
 

4. Industrinatten MalmöLundregionen 2018 
Ett förslag till genomförande av Industrinatten MalmöLundregionen 2018 har tagits 
fram (bilaga 2). Det skiljer sig åt mot modellen som användes för genomförandet 2017, 
framför allt inom tre områden: 
 
- 3 kommuner finansierar enskilt och garanteras specifikt antal elevplatser, övrigas  

deltagande finansieras via gemensamma medel 
- Ett event genomförs (i Malmö), dock i större skala (målbild 1400 elever, 40 

företag). 
- IUC Syd har fullt ansvar för företagsrekrytering 
 
Efter en kortare redogörelse av Sekretariatsledare Mathias Nilsen godkände styrelsen 
förslaget till genomförande av Industrinatten MalmöLundregionen 2018.  
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5. Samverkansavtal MalmöLundregionen 

Ett förslag till samverkansavtal (bilaga 3) har tagits fram efter beredning i  
kommundirektörsgruppen.  
 
Vid diskussionen framförde Katja Larsson (Burlöv) att det är viktigt att den planerade 
översynen av MalmöLundregionens verksamhet fortgår även om samverkansavtalet 
antas. Sekretariatet bekräftade att samverkansavtalet ska ses över efter varje 
kommunval, för en mandatperiod i taget och att det därmed innebär att detta 
samverkansavtal kommer att ses över redan till hösten. 

 
 Styrelsen godkände samverkansavtal enligt bilaga 3. 
 
6. Skurup 

Skurup har signalerat ett tydligt intresse till att ansluta sig till MalmöLundregionen. 
MalmöLundregionens nyligen antagna samverkansavtal innehåller en paragraf som 
reglerar inträde av nya medlemmar. Därmed är ett inträde möjligt förutsatt att det finns 
stöd i MalmöLundregionens styrelse.  
 
Inför styrelsemötet hade ett förslag till beslut utarbetats vilket förordade att styrelsen 
utser en grupp med tre politiker som bemyndigas föra samtal med Skurups politiska 
ledning om former och tidpunkt för en eventuell anslutning. När det finns enighet om 
ovanstående mellan parterna lyfts frågan till beslut i MalmöLundregionens styrelse. 
 
Styrelsen gav sitt stöd till denna modell och utsåg Torbjörn Karlsson (Trelleborg), Pia 
Almström (Kävlinge) och Anders Almgren (Lund) till ovan nämnda politikergrupp. 

 
 
7. Avrapportering rekrytering sekretariatsledare                                              

Av omkring 70 sökande till tjänsten valdes 5 personer ut till intervjuer i första veckan i 
februari. Av dessa har 3 personer gått vidare till nästa steg. Ambitionen är att 
rekryteringen ska vara klar före februari månads utgång. 

 
 

 

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 april i Lomma 
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Deltagarförteckning
 

 

Burlöv    

Katja Larsson 

Lars Johnson  

Lars-Åke Ståhl 

 

Eslöv 

Johan Andersson 

Henrik Wöhlecke 

Eva Hallberg 

 

Kävlinge    

Pia Almström 

Catrin Tufvesson 

Mikael Persson 

 

Lomma    

Lisa Bäck  

Jan Sohlmér 

 

Lund 

Christer Wallin 

Carin Hillåker 

 

 

 

 

 

 

Malmö 

Andreas Schönström (ordf) 

Andreas Norbrant 

 

Staffanstorp 

Pierre Sjöström 

Per Almström 

 

Svedala 

Linda Allansson Wester 

Ambjörn Hardenstedt 

Elisabeth Larsson 

 

Trelleborg 

Torbjörn Karlsson 

Mikael Rubin 

Fredrik Geijer 

 

Vellinge 

Charlotte Unosson 

 

Sekretariat 

Mathias Nilsen  

Ola Yndeheim 

 

 

 

 

 


