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Kommundirektörsmöte              Minnesanteckningar 
MalmöLundregionen    
 
Mötesdatum   2020-05-27 
Plats och tid   Digitalt Teams-möte kl. 14-16.30 
Närvarande Johan Lundgren (Svedala), Charlotte Unosson (Vellinge), 

Marcus Willman (Skurup), Andreas Norbrant (Malmö), 
Lars-Åke Ståhl (Burlöv), Christoffer Nilsson (Lund), Mikael 
Persson (Kävlinge), Michael Andersson (Höör), Katarina 
Pelin (Lomma)  

 
Övriga medverkande  Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
  Zara Tosic, Trelleborgs kommun 
  Kristian Berghult, Lunds kommun 
 
Vid protokollet  Linda Börjesson Katz 
 
 

1. Föregående protokoll 
 
Beslut: Protokollet från den 25 mars godkändes. 
 

2. Dialog om regionala utvecklingsfrågor med Region Skåne (Ulrika Geeraedts) 
 
Ulrika Geeraedts beskrev effekterna av Corona på Skånes tillväxt, ekonomi och arbetsmarknad (ppt 
bifogas minnesanteckningarna). Ulrika beskrev Region Skånes arbete med veckoanalyser, 
scenarioanalyser, kris-plattformar och samarbete med kommunerna, Länsstyrelsen och andra 
myndigheter för att hantera Corona-krisen.  
 
Ulrika tog även upp att den gemensamma arbetsmarknaden mellan Köpenhamn och Skåne har fått 
ett stort avbräck i och med stängningen av gränsen. Hur kan vi återkoppla arbetsmarknaden igen när 
Corona-krisen är över? Den danska arbetsmarknaden är viktigt för många ungdomar som ofta får sitt 
första jobb på andra sidan sundet.  
 
Ulrika nämnde plattformen Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) och att de håller på med en översyn 
av vad plattformen har för syfte och om den är rätt sammansatt. MLR:s representant i KoSS är Zara 
Tosic (Trelleborgs kommun) som bevakar frågan och återkopplar till kommundirektörsgruppen 
regelbundet. 
 
Ulrika tog även upp FIRS där kommunerna behöver engageras mer. Ulrika uppmanade 
MLR/kommunerna att diskutera hur vi ser på FIRS och hur vi tillsammans med Region Skåne kan 
utveckla Skånes styrke- och innovationsområden. 
 
Ulrika beskrev kort att Regionplanen kommer att ha ett brett innehåll och kommer ta upp frågor som 
är av hög relevans för att förbättra för Skånes invånare. Det kan handla om pendling och 
kollektivtrafik, hälso- och sjukvårdsfrågor, elförsörjning, gröna näringar, etc.  
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Ulrika tog också upp att man långsamt försökt bygga upp en större förståelse för Skånes utmaningar 
hos Trafikverket inför arbetet med den nationella infrastrukturplanen vilket är viktigt för att få 
igenom Skånes prioriteringar.  
 

3. Arbetsmarknadsfrågor 
 

a) Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) (Zara Tosic) 
Zara, som är MLR:s representant i KoSS, återkopplade vad som diskuterats inom KoSS det senaste 
året och att diskussionerna inom KoSS spretat något i riktning och nivå. Det har funnits olika 
förväntningar mellan regionen och kommunerna om vad KoSS ska ha för syfte och perspektiv 
(näringslivs-arbetsgivarperspektiv och/eller ha fokus på grupper som står utanför arbetsmarknaden).  
 
Zara berättade också om att Region Skåne och styrgruppen för KoSS beslutat att göra ett omtag och 
ska under våren diskutera styrgruppens roll, ansvar och mandat samt vilka aktiviteter som ska ske i 
hägn av KoSS. I dagsläget handlar KoSS mer om informationsutbyte och inte så operativt. Detta kan 
bero på att det inte finns arbetsgrupper som är kopplade till KoSS som kan ta på sig att utföra 
insatser.  
 
Zara efterfrågade inspel, reflektioner och förslag på områden som Zara kan ta med sig i arbetet inom 
KoSS framöver.  
 
Kommundirektörsgruppens reflektioner/inspel: 

 KoSS är en viktig plattform då den samlar ett brett spektra av aktörer där samordning och 
informationsutbyte kan vara viktig 

 Viktigt att Region Skåne jobbar med nationell påverkan för att Skåne ska få fler utbildningsplatser 
inom bristyrken (t.ex. lärare, sjuksköterskor) 

 Region Skåne bör även arbeta med att öka attraktiviteten till offentlig sektor. I dagsläget är det 
svårt för kommunerna att rekrytera viss arbetskraft, även till högre befattningar 

 Det är viktigt att Zara hela tiden har med sig perspektivet om frågorna som diskuteras i KoSS bör 
ligga hos Region Skåne, Kommunförbundet Skåne eller hos kommunerna/hörnen själva. Det är 
viktigt att sortera i frågorna, särskilt nu när både KoSS och Kommunförbundet gör omtag 

 
b) YH-samordning (Kristian Berghult) 

Kristian redovisade för förslaget som kommundirektörerna har fått gällande YH-samordning i MLR-
kommunerna. Förslaget har initierats av Region Skåne som, genom KoSS, har YH-frågor som ett 
prioriterat område. Kristian nämnde att övriga hörn har påbörjat, och kommit ganska långt, i att 
samordna YH-frågorna för att öka antalet godkända YH-utbildningar i Skåne.  
 
Kommundirektörsgruppens reflektioner/inspel: 

 En del kommundirektörer uttryckte sig positiva till förslaget men majoriteten kände att det inte 
var läge tidsmässigt att sätta igång ett arbete för YH-samordning 

 Även om YH-utbildningar är en viktig del i att skapa en fungerande arbetsmarknad, både för 
anställda och arbetslösa, så bör arbetet med YH-utbildningar ligga inom respektive kommuns 
ordinarie arbete med utbildningsfrågor 

 Omtaget med MLR:s övergripande verksamhetsplan gör också att timingen inte är rätt att 
påbörja YH-samordning inom MLR just nu 

 Kommundirektörsgruppen ställde sig också frågan om YH-samordning bör ligga inom MLR eller i 
det ”nya” Kommunförbundet Skåne. Eftersom Kommunförbundets omdaning inte är klar än så 
bör MLR avvakta med att samordna YH-frågorna för att se om Kommunförbundet ev. kommer att 
ta hand om detta samlat för Skånes kommuner. 
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Beslut: kommundirektörsgruppen godkände inte förslaget men vill gärna att MLR:s representant i 
den regionala YH-gruppen (hos Region Skåne) fortsätter att bevaka frågan. 

 
c) Arbetsmarknadskunskap (Marcus Willman) 

Marcus presenterade förslaget som initierats av MLR:s näringslivsgrupp eftersom Marcus är utsedd 
kontaktperson för näringslivsgruppen i kommundirektörsgruppen. 
 
Eftersom Industrinatten lagts ner så är det viktigt att MLR fortsätter att stödja arbetet med att 
inspirera ungdomar att välja industriyrken som är bristyrken i Skåne. 
 
Beslut: Kommundirektörsgruppen var godkände förslaget, d.v.s. att MLR finansierar AMK-insatser för 
samtliga 12 kommuner under 1 år i enlighet med den offert som IUC Syd kommit med. 
 

4. Nästa kommundirektörsmöte (Andreas Norbrant) 
 
Kommundirektörsgruppen vill gärna att nästa kommundirektörsmöte bl.a. tar upp: 

 MLR:s hantering av Regionplanen inför den formella samrådsprocessen 

 Omtaget med MLR:s övergripande verksamhetsplan inför 2021  
 

5. Nästa styrelsemöte (Linda Börjesson Katz) 
Sekretariatet informerade om att nästa styrelsemöte ”byts ut” till studieresan till Köpenhamn och att 
allt går enligt planerna med planeringen av denna. 

 
6. Övrigt (Linda Börjesson Katz) 

Sekretariatet informerade om att en ny MLR-hemsida är på gång, vilket kommundirektörerna ställde 
sig positiva till. 
  
 
 

 
     
 


