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Kommundirektörsmöte              Minnesanteckningar 
MalmöLundregionen    
 
Mötesdatum   2020-08-25 
Plats och tid   Malmö stadshus /Teams kl. 14-17.00 
Närvarande Johan Lundgren (Svedala), Charlotte Unosson (Vellinge), 

Marcus Willman (Skurup), Andreas Norbrant (Malmö), 
Lars-Åke Ståhl (Burlöv), Christoffer Nilsson (Lund), Mikael 
Persson (Kävlinge), Camilla Lindhe (Höör), Per Almström 
(Staffanstorp), Eva Hallberg (Eslöv) 

 
Övriga medverkande  Ola Yndeheim (Malmö stad) 
  Britt Steiner (Lunds kommun) 
 Johan Wessman (Öresundsinstituttet) 
 Johan Lindström (Lunds kommun) 
 Hanna Björklund (Malmö stad) 
 Pia Jönsson Rajgård (BRS) 
 
Vid protokollet  Linda Börjesson Katz (MLR) 
 
 

1. Föregående protokoll 
 
Beslut: Protokollet från den 27 maj godkändes. 
 

2. MLR-insats om företagsetablering, företagsklimat och entreprenörskap  
Föredragande: Marcus Willman, Skurups kommun (kontaktperson för näringslivsgruppen) 
 
Marcus Willman informerade om, och bjöd in övriga kommuner att delta i, ett kommande projekt 
inom ramen för MLR:s näringslivsområde för ett ökat företagande och minskat utanförskap. 
 
Kommundirektörsgruppen tackade för informationen. 
 
Beslut: respektive kommun återkopplar huruvida de vill delta i projektet till Sebastian Drott, Malmö 
stad senast den 1 september.  
 

3. Synpunkter på KFSK:s utkast till verksamhetsplan  
Föredragande: Eva Hallberg, Lars-Åke Ståhl, Mikael Persson 
 
Föredraganden presenterade förslag till synpunkter på KFSK:s utkast till verksamhetsplan. 
 
Kommundirektörsgruppen tackade för ett väl genomarbetat förslag och gav inspel till det vidare 
arbetet i arbetsgruppen (kommundirektörerna i Eslöv, Trelleborg, Kävlinge och Burlöv).  
 
Beslut: kommundirektörsgruppen gav arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett reviderat 
förslag för godkännande i kommundirektörsgruppen per capsulum (e-post) innan den 4/9.  
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4. Kommunernas engagemang i BRS        
Föredragande: Pia Jönsson Rajgård, VD, Business Region Skåne  
 
Föredragande informerade/reflekterade om BRS framtida situation utifrån att KFSK kommer att 
lämna BRS som delägare (15%) från och med 31 december 2021. 
 
Kommundirektörsgruppen tackade för informationen. 
 

5. Regionplanen – förslag till process för gemensamt MLR-yttrande   
Föredragande: Johan Lindström, Lunds kommun och Hanna Björklund, Malmö stad 
 
Föredraganden presenterade förslag till process för ett gemensamt MLR-yttrande på Regionplanen.  
 
Förslag till beslut: kommundirektörsgruppen godkände förslaget.   
 

6. Studieresan till Köpenhamn 10 september  
Föredragande: Johan Wessman, Öresundsinstituttet 
 
Föredragande presenterade senaste nytt om programmet för studieresan.  
 
Kommundirektörsgruppen tackade för informationen. 
 

7. Nästa styrelsemöte 15 september      
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad 
 
Förslag till dagordning: 

 Staffanstorp hälsar välkommen 

 Reflektioner kring genomförd studieresa till Köpenhamn  

 Status kring C19 i kommunerna – planerade insatser under hösten  

 Kommunförbundets förslag till ny inriktning 
 
Förslag till beslut: förslag till dagordning godkänns. Det beslutades vidare att mötet äger rum digitalt. 
 

8. Förslag till kommande kommundirektörsmöten under hösten    
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad 
 
Förslag till dagordningspunkter under hösten: 

 Omvärldsspaning (extern föredragning) 

 Förslag till revidering av MLR:s strukturplan 

 Förslag till revidering av MLR:s verksamhetsplan 

 Förslag till hantering av RTI/NTI-processen och ev. gemensamt MLR-yttrande (”Kraftsamling 
Skåne”)  

 Förslag till gemensamt MLR-yttrande på Regionplanen 

 Förslag på MLR:s mötesdatum 2021 
 
Beslut: ett extrainsatt kommundirektörsmöte bestämdes till den 16/10 kl. 13-15. Förslag till 
dagordningspunkter för höstens två kommundirektörsmöten godkändes. 
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9. Övrigt    

 Sekretariatsledaren informerade om att MLR:s nya hemsida lanseras inom kort och 
uppmuntrade kommundirektörerna att återkoppla om de hade synpunkter på hemsidan 
innan den lanseras. 

 Kommundirektörsgruppen diskuterade vikten av att mötesdatum för 2021 sätts så tidigt som 
möjligt under hösten  

 Christoffer Nilsson bjöd in MLR-kommunerna att bli partners i det nya Europa Direkt i Lund.  
 


