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1. Godkännande av protokoll 
 
Beslut: Protokoll från föregående möte godkändes. 
  

2. Förändringar i Kommunförbundet Skåne  
 
Patric Åberg och Ola Odebäck presenterade den pågående översynen av Kommunförbundet Skåne, hur 
långt de har kommit, vilka förslag som ska upp till förbundsstyrelsen, processen för rekrytering av ny 
förbundsdirektör, bl.a.: 

 Reformen av KFSK genomförs då det länge har saknats legitimitet för KFSK från 
kommunledningarna i Skåne 

 Patric och Ola har en referensgrupp till sin hjälp för att stötta det pågående arbetet 

 KFSK kommer att fokusera på strategiska nätverk/grupper som alla 33 kommuner har nytta av, 
övriga nätverk/arbetsgrupper får gärna fortsätta finnas men kommer då inte ligga under KFSK:s 
paraply 

 15 maj äger ett viktigt möte rum där KFSK bl.a. ska diskutera hur den nya KSO-gruppen ska fungera 
optimalt framöver 

 Alla nuvarande beredningar tas bort för att få en bättre styrning över uppdragen. Om beredningar 
behövs kan det tillsättas styrgrupper eller liknande utifrån ett formellt uppdrag 

 Att reformera KFSK är en lärande process där det är viktigt att alla kommuner är engagerade 

 Alla olika avgifter till KFSK från kommunerna kommer att bakas ihop till en enda medlemsavgift. 
Den totala avgiften kommer att minska per kommun.  

 KFSK kommer att byta namn till ”Skånes kommuner” 
 
Reflektioner från styrelsen: 

 MLR-kommunerna ställer sig positiva till de pågående förändringarna som KFSK håller på att 
genomföra 

 Översynen av MLR:s verksamhetsplan (uppdrag från styrelsen till kommundirektörsgruppen) måste 
avvakta KFSK:s översyn för att synka våra verksamheter/uppdrag 

 Det är viktigt att det finns utrymme för den nya förbundsdirektören att genomföra fortsatta 
förändringar så att allt inte redan är ”klappat och klart” när hen tillträder 

 Charlotte Unosson, kommundirektör Vellinge, är MLR-representant i KFSK:s referensgrupp och 
samlar in synpunkter från övriga MLR-kommundirektörer inför varje möte i referensgruppen. 
Charlotte återkopplar också till MLR:s kommundirektörsgrupp efter varje referensgruppsmöte 
vilket skapar en bra förankring och kontinuitet i MLR vad gäller KFSK:s omdaning.  
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3. Covid-19: erfarenhetsutbyte och samarbetsmöjligheter i MLR  
 

Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Andreas Norbrant informerade om följande: 

 att kommundirektörerna i MLR har regelbundna/veckovisa samtal/erfarenhetsutbyten kring 
C19-åtgärder i kommunerna  

 MLR-sekretariatet gör en sammanställning av MLR-kommunernas C19-åtgärder vid behov. 

 MLR har representanter (näringslivs- och arbetsmarknadschefer) i Region Skånes nybildade 
varselgrupp med anledning av C19 och återkoppling av dessa möten sker till MLR:s 
näringslivsgrupp i första hand 

 Kommundirektörerna för Lunds kommun och Malmö stad sitter med i landshövdingens 
samordning av Skåne vad gäller C19 

 Malmö stad (liksom Stockholm, Göteborg och Uppsala) har gått med på att ställa upp med 
borgen till SKR/Kommentus så att det görs nationella gemensamma inköp av 
skyddsutrustning till ett gemensamt Kommentus-lager för alla landets kommuner. 

 

4. MLR Studieresa 10 september  
 

Styrelsen godkände förslag till program för MLR:s studieresa som är tänkt att genomföras den 10 
september. Sekretariatsledaren informerade att studieresan planeras och genomförs i samarbete med 
Öresundsinstituttet.  


