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Kommundirektörsmöte              Minnesanteckningar 
MalmöLundregionen    
 
Mötesdatum   2020-01-31 
Plats och tid   Kommunkontoret, Lund, kl. 13.30-17.00 
Närvarande Per Almström (Staffanstorp), Fredrik Geijer (Trelleborg), 

Johan Lundgren (Svedala), Charlotte Unosson (Vellinge), 
Marcus Willman (Skurup), Eva Hallberg (Eslöv), Andreas 
Norbrant (Malmö), Katarina Pelin (Lomma), Lars-Åke 
Ståhl (Burlöv), Mikael Persson (Kävlinge) 

 
Övriga medverkande  Linda Börjesson Katz (MLR), Johan Wessman 

(Öresundsinstituttet), Ola Yndeheim (Malmö)  
 
Vid protokollet  Linda Börjesson Katz 
 
 

1. Regional samverkan      
Kommundirektörerna hade på förmiddagen deltagit i möten med både Kommmunförbundet Skåne 
och Region Skåne om bl.a. Kommunförbundets översyn och aktuella utvecklingsfrågor. 
 
Diskussionerna från förmiddagens möten utvecklades vidare på kommundirektörsmötet, bl.a. vad 
gäller hur Kommunförbundets översyn kan komma att påverka MLR och ”hörnen” i Skåne.  
 
Det framkom ett behov av att få en överblick över ”vem gör vad”, d.v.s. vilka olika uppdrag som 
Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne har. 
 
Det diskuterades vidare att MLR:s verksamhetsplan bör ses över utifrån Kommunförbundets översyn.  
 
Beslut: 

 Sekretariatsledaren tar fram en lista över alla nätverk i Kommunförbundet Skåne som MLR 
har en representant i 

 Sekretariatsledaren tar fram en lista över de uppdrag som de centrala aktörerna i Skåne har 
för att skapa överblick vem som ”äger” vilken fråga  

 Förslag till styrelsen 18/2: Kommundirektörsgruppen i MLR får ett nytt uppdrag på 
styrelsemötet att revidera VPn för MLR som tar höjd för KFSK:s översyn. Förslaget ska ta 
utgångspunkt att vara VPn börja få effekt/träda i kraft 2021. Under tiden fortsätter arbetet 
med beslutad VP och aktivitetsplaner 2019-2020 

 
2. Presentation av slutlig omvärlds- och analysrapport  

 
Johan Wessman, VD Öresundsinstituttet, presenterade utkast av den slutliga omvärldsrapporten som 
MLR beställt.  
 
Kommundirektörsgruppen upplevde att rapporten kommer att komma väl till nytta och sätter många 
viktiga frågor i fokus för MLR:s fortsatta utveckling. Gruppen konstaterade att de områden som lyfts i 
rapporten som centrala för MLR:s utveckling stämmer väl i linje med MLR:s VP 2019-2023 men också 
att några frågor saknas i VPn, t.ex. energiförsörjningsfrågan.   
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Ordförande Andreas Norbrant uppmanade samtliga närvarande att översända ev. synpunkter på 
rapporten till honom och sekretariatsledaren inför den slutliga rapporten,. 
 
Beslut: kommundirektörsgruppen godkände att slutlig rapport föredras på styrelsemötet den 18/2. 
 

3. MLR-kommunernas engagemang i MLR:s prioriterade områden   
 
Kommundirektörsgruppen diskuterade 6Yes-kommunernas information på förra styrelsemötet att 
fokusera sina MLR-resurser på enbart fysisk planering och infrastruktur i MLR-samarbetet. 
 
Gruppen diskuterade också behovet av att ytterligare stärka ägarskapet för MLR på hemmaplan och 
att öka möjligheterna för kommundirektörerna att diskutera viktiga MLR-frågor tillsammans på 
kommundirektörsmötena.  
 

4. Förslag verksamhetsberättelse 2019    
Det framkom inga synpunkter på verksamhetsberättelsen.  
 
Beslut: utkastet föreläggs styrelsen för beslut på nästa styrelsemöte den 18/2. 
 

5. Beslut om MLR-representanter i externa grupper  
 
Beslut: 

 Kristian Berghult, Lunds kommun, utses till MLR:s representant till Region Skånes YH-
expertgrupp  

 Fredrik Geijer fortsätter att vara MLR:s representant till Kommunförbundet Skånes Advisory 
Board   

 Kommundirektör Charlotte Unosson, Vellinge, utses att vara MLR:s representant i en 
kommande/nybildad referensgrupp i Kommunförbundet Skåne under ledning av t.f. 
förbundsdirektör Ola Odebäck 

 
6. Nästa styrelsemöte 18 februari     

Det föreslogs bl.a. att information/dialog om Kommunförbundet Skånes översyn skulle tillfogas 
dagordningen.   
 

7. Övrigt 
Det framkom att några av kommundirektörerna hade svårt att närvara vid ett par av 
kommundirektörsmötena under 2020 p.g.a. krock i kalendrarna då mötena inte längre är förlagda 
enbart på tisdagar. Sekretariatsledaren fick i uppdrag att föreslå nya datum till gruppen. 
 
Den sedvanliga studieresan för styrelsen diskuterades. Datum för studieresan är ännu ej beslutad och 
det diskuterades att det kan vara svårt för styrelseledamöterna att hinna med två dagar. Det 
föreslogs därför att studieresan begränsades till 1 dag (utan övernattning) och att den möjligtvis 
skulle kunna äga rum i Danmark. Sekretariatsledaren och ordförande Andreas Norbrant fick i uppdrag 
att ta dessa förslag med sig för vidare intern hantering. 
 
Beslut: 

 Sekretariatsledaren fick i uppdrag att föreslå nya mötesdatum till kommundirektörsgruppen 
för de möten under 2020 som inte alla kan närvara vid 

 Sekretariatsledaren och ordförande Andreas Norbrant fick i uppdrag att ta fram ett förslag 
för MLR:s kommande studieresa 

 


