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Styrelsemöte MalmöLundregionen      
Minnesanteckningar 
 
 

Mötesdatum  2016-02-18 

Plats och tid  Lund, 17:15-18:45 

Mötets ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad 

Vid protokollet  Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen 

 
 

1. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 

2. Fokusfrågor 

I ett första moment diskuterade respektive kommungrupp nästa steg med ”sin” fokusfråga. 
Därefter följde avrapportering. Vid avrapporteringen konstaterades att flera fokusfrågor berör 
liknande frågor. Avstämningar blir viktiga för att undvika dubbelarbete och utnyttja synergier. 
Följande redovisades från respektive grupp: 

 
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSMARKNAD: (Burlöv, Malmö, Trelleborg) 
I ett första steg påbörjas en inventering av nuläget. Inventeringen inkluderar kommunernas avtal 
med Arbetsförmedlingen (AF), kommuneras arbetsmarknadsarbete och arbetsmarknadsprojekt, 
den statliga strukturen för AF i MalmöLundregionen samt FINSAM-strukturen.  

Därefter analyseras och definieras målgrupp/er och gemensamma insatser. Möjliga inriktningar är 
t.ex. matchningsprojekt mot Köpenhamn, nischutbildningar, PTSD-center, snabbspår, skala upp 
bra initiativ (t.ex. Industrinatten), kommunen som arbetsgivare.  

Utgångspunkten bör vara att arbeta fram avgränsade insatser som ett flertal av kommunerna kan 
ställa upp på. Någon kommun bör ha lead, andra kan ansluta. Parallellt föreslås gemensamma 
möten med AF. Det är också viktigt att finansiering i form av ESF-stöd eller liknande beaktas. 

 
MIGRATION OCH INTEGRATION: (Malmö, Höör, Svedala) 
Syftet med fokusfrågan är att bygga upp en kunskapsbas för särskilt utmanande frågor inom 
migration och integration. Här ingår t.ex. bostäder, skola, service och kompetensförsörjning. För att 
åstadkomma detta behöver en konsekvensanalys ta fram för MalmöLundregionen som helhet.  

En tidplan fram till styrelsemötet i maj presenterades, där tillsättande av projektgrupp sker i 
februari. Därefter görs en avstämning om avgränsningar, varpå arbetet med en nulägesanalys 
påbörjas. Analysen ska både beakta den akuta situationen här och nu, samt den långsiktiga 
utmaningen. Utifrån detta tas en konsekvensanalys och handlingsplan fram. 

 
LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING: (Lund, Eslöv, Lomma) 
En arbetsgrupp tillsätts som lämnar en första delrapport i maj. I avrapporteringen lyftes ett flertal 
olika frågor fram som viktiga att inkludera. Fritt sök behöver utvecklas. Här saknas ett sammahållet 
strategiskt tänk. För att leda den frågan framåt behövs bättre kunskapsunderlag. Det poängterades 
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även att gymnasiet och vuxenskolan behöver rusta för omställningar i arbetslivet, då ökad 
automatisering kräver annan kompetens. Vad gäller universitet och högskola behövs både fokus på 
kvalitet och kvantitet. Exempelvis är förskolelärare en kritisk brist, men kvalitén på utbildningen får 
inte tappa. Det fanns även en idé om att stimulera utökat samarbete med våra tre högre lärosäten. 
Kan kommunerna hjälpa till att kanalisera? Andra viktiga frågor att behandla är t.ex. 
forskarutbildning och forskartjänster, samt industridoktorander. Arbetsgruppen får en viktig 
uppgift att väga samman idéerna till en sammanhållen handlingsplan. 

 
STIMULERA ÖKAT BOSTADSBYGGANDE: Kävlinge, Staffanstorp, Vellinge 
Kommungruppen såg problem med genomförandet av Business Arena i Stockholm då det ligger 
nära i tid (september). Kan vara idé att skjuta på deltagandet i ett år. Flera idéer kring utveckling av 
bostadsbyggande lyftes fram. Bl.a. att kunna ha en virtuell bostadsmässa där samtliga kommuners 
byggplaner visas tillsammans i ett interaktivt och tillgängligt format. Det framfördes även idéer om 
hur vi kan stärka utbytet av best-practice, samt att vi måste vara förberedda på resursbrist för 
kritiska kompetenser om byggnationen kommer igång ordentligt. Kommunerna ska bilda en 
arbetsgrupp som för planeringen av fokusfrågan vidare. 
 

3. Greater Copenhagen 

Malmö informerade om att stadgar och handlingsplaner ska gås igenom vid nästa styrgruppsmöte 
(25-26 februari). Där deltar Malmö och Lund. En redogörelse av utgången av detta, liksom 
kommande aktiviteter, kan göras vid MalmöLundregionens nästa styrelsemöte. Vad gäller den 
strategiska styrningen betonade Malmö att det är viktigt att kommunerna agerar gemensamt för att 
inte försvagas, då Greater Copenhagen vill driva många frågor via regionerna.  
 

4. Sverigeförhandlingen  

Malmö informerade om de två budlämningar som har gjorts 1 februari (höghastighetsjärnväg) och 8 
februari (storstadsåtgärder). Vad gäller storstadsåtgärder konstaterades en kraftig obalans gentemot 
Stockholm. Vad gäller höghastighetsjärnvägen konstaterades att endast två stationskommuner fick 
ett skarpt bud, och att dessa skiljer sig åt. Värnamo fick en låg prislapp, Tranås en hög. Malmö har 
tillsammans med Stockholm och Göteborg tagit fram en 12-punktslista med åsikter. En viktig del i 
detta är att motverka att Sverigeförhandlingen ”tömmer kassan”. Malmö betonade att de fortsatt 
driver objekten som ingår i Skånebilden. 

Under diskussionen framförde flera kommuner ett behov av att få stöd av Malmö och Lund i 
diskussionerna med Region Skåne och nationell nivå. Dels vad gäller farhågan att 
höghastighetsjärnvägen tar resurser i anspråk från andra satsningar, dels farhågan att regional 
pendling försämras. Vid diskussionen klargjorde Malmö och Lund tydligt att de inte vill ha en 
höghastighetsjärnväg på bekostnad av försämrad regional tillgänglighet. Dessutom behöver 
höghastighetsjärnvägen ökade volymer in mot Malmö och Lund för att resandeunderlaget ska vara 
lönsamt. Samtidigt framfördes det att nyttan med höghastighetsstationer i Lund och Malmö även 
tillfaller kringliggande orter, som får bättre tillgänglighet till Stockholm, Jönköping, Linköping etc.  

Det konstaterades att det är viktigt av att samlas i MalmöLundregionen gentemot andra aktörer 
Malmö och Lund betonade även att de aktivt driver frågan om att höghastighetsjärnvägen ska börja 
byggas söderifrån. Om så inte sker är fyrspår Lund-Hässleholm än mer relevant. 
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5.  Övrigt 

Studieresan 8-9 september går till Berlin eller Hamburg. Koordinatorn fick i uppdrag att skicka ut 
separat mail där beslut tas om destination. 

 
 
 
 
Nästa möte äger rum den 24 maj i Svedala kl. 14:00-19:00. 

 
 
 
 
 
Deltagarförteckning 

 
 
Burlöv    

Katja Larsson   

Lars Johnson   

Lars-Åke Ståhl   

 

Eslöv 

Johan Andersson 

Henrik Wöhlecke 

Eva Hallberg 

 

Höör 

Stefan Lissmark 

Anna Palm 

Michael Andersson 

   

Lomma    

Robert Wenglén  

Jan Sohlmér   

    

Lund 

Anders Almgren 

Christer Wallin 

 

Malmö 

Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Andreas Schönström 

Jan-Inge Ahlfridh 

 

Staffanstorp 

Pierre Sjöström 

Ingalill Hellberg 

 

Svedala 

Linda Allansson Wester 

Ambjörn Hardenstedt 

Elisabeth Larsson 

 

Trelleborg 

Torbjörn Karlsson 

 

Vellinge 

Henrik Thorsell 

Charlotte Unosson 

 

Sekretariat 

Mathias Nilsen

 


	Deltagarförteckning

