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Kommundirektörsmöte
MalmöLundregionen

Minnesanteckningar

Mötesdatum
Plats och tid
Närvarande

2018-11-20
Stadshuset, Malmö, kl. 15-17
Andreas Norbrant (Malmö, ordförande), Michael
Andersson (Höör), Fredrik Geijer (Trelleborg), Elisabeth
Larsson (Svedala), Mikael Persson (Kävlinge), Jan Sohlmér
(Lomma), Lars-Åke Ståhl (Burlöv), Charlotte Unosson
(Vellinge), Christoffer Nilsson (Lund)

Övriga medverkande

Ola Yndeheim (Malmö), Hanna Björklund (Malmö), Linda
Börjesson Katz (MLR), Britt Steiner (Lund), Jan-Inge
Hansson (konsult)

Vid protokollet

Linda Börjesson Katz

1. Föregående protokoll (25 september)
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Bilaga 1.
Beslut: Protokollet från kommundirektörsmötet den 25 september lades till handlingarna.
2. Presentation och diskussion om översynens sammanställning
Föredragande: Jan-Inge Hansson, Jan Inge Hansson Konsult AB,
Linda Börjesson Katz, MLR
Jan-Inge Hansson föredrog en sammanställning och konklusioner av svaren på de intervjuer som
genomfördes under våren 2018. Därefter fördes dialog i kommundirektörsgruppen om hur
sammanställningens resultat skulle kunna förbättra/utveckla MalmöLundregionen på kort och
lång sikt och hur dessa inspel skulle kunna användas i framtagandet av MRLs nya verksamhetsplan.
Beslut: kommundirektörsgruppen diskuterade och godkände den föreslagna fortsatta processen
för översynen och framtagande av ny VP.
Beslutsärenden
3. Region Skånes positionspapper ”Stationsnära lägen”
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Bilaga 2.
På uppdrag av kommundirektörsgruppen har ÖP-gruppen inom MLR har diskuterat det slutliga
positionspappret från Region Skåne om stationsnära lägen. ÖP-gruppen har landat i att det finns
för- och nackdelar med att ställa sig bakom positionspappret, att dokumentets innehåll är
oproblematiskt och att det kan finnas en viktig symbolik att ställa sig bakom skrivelsen.
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Beslut: kommundirektörsgruppen rekommenderar styrelsen att ställa sig bakom positionspappret
”Stationsnära lägen” på dess möte den 6 december.
4. Ta fram gemensamt kunskapsunderlag på transport- och mobilitetsområdet
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Bilaga 3.
Malmö stad har tilldelats EU-projektmedel som möjliggör framtagande av en delregional
trafikstrategi för hållbar mobilitet (PolySUMP). Malmö stad vill gärna inkludera MLRkommunerna arbetet. Det finns även en önskad inriktning om att trafikstrategin utgår från MLRs
strukturplan, som därigenom utvecklas och stärks.
Beslut: kommundirektörsgruppen ger ÖP-gruppen inom MLR i uppdrag att stödja det arbete som
pågår samt att undersöka förutsättningarna för hur ett arbete avseende bl.a. syfte, mål,
organisation, tidplan och resurser kan bedrivas vidare. ÖP-gruppen återkopplar till
kommundirektörsgruppen.
5. Skurups medlemskap i MLR
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Styrelsen beslutade 181023 att ge kommundirektörsgruppen i uppdrag att hantera den praktiska
processen med att införliva Skurups kommun i MalmöLundregionen med sikte på medlemskap
2019.
Beslut: ordförande i kommundirektörsgruppen ges i uppdrag att tillsammans med
verksamhetsledaren för MLR att hantera den praktiska processen med att Skurups medlemskap
med sikte på medlemskap från den 1 januari 2019. Evt. avtalsförslag godkänns skriftligen av
kommundirektörerna.
6. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Region Skåne har beslutat om remiss av förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 20202030 mellan den 5/11 – 15/2. Efter remissperioden kommer programmet att justeras för att efter
sommaren 2019 beslutas i Regionfullmäktige. I förra Trafikförsörjningsprogrammet yttrade sig
respektive MLR-kommun var för sig. Denna gång finns möjlighet att komma överens om
gemensamma ståndpunkter som varje kommun kan infoga i sina egna yttranden, alternativt att
MLR utarbetar ett gemensamt yttrande.
Beslut: MalmöLundregionen tar fram ett gemensamt yttrande som trycker på vissa
återkommande gemensamma frågor utifrån kommunernas egna yttranden. Yttrandet beslutas av
styrelsen den 1 mars och skickas in senast till Region Skåne samma dag.
7. Förslag på preliminär dagordning för styrelsemötet den 6 december 2018
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Förslag till preliminär dagordning för styrelsemötet den 6 december kl. 16-19, Malmö Rådhus:
• Välkomnande av nya ledamöter
• Redogörelse för MLR:s verksamhet, insatser och resultat under mandatperioden 2014-2018
(Mathias Nilsen)
• Presentation och dialog om översynens sammanställning och konklusioner (Jan-Inge
Hansson) (liknande upplägg som på kommundirektörsmötet 181120)
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•
•

Ev. beslut om ”Stationsnära lägen”
Överlämning av ordförandeskapet till Lunds kommun

Beslut: kommundirektörsgruppen godkänner preliminär dagordning för styrelsemötet.
8. Förslag på preliminär dagordning för kommundirektörsmötet den 29 januari 2019
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Förslag till preliminär dagordning för kommundirektörsmötet den 29 januari kl. 15-17, Lund:
• Dialog med Region Skåne (Ulrika Geeraedts) om behovet av förändringar i, och
relevansen av, nuvarande RUS
• Fortsatt dialog om översynen och uppstart av dialog för framtagande av ny, flerårig VP
för MLR
• Aktuellt MLR
Beslut: kommundirektörsgruppen godkänner preliminär dagordning för kommundirektörsmötet.
Ordförande i kommundirektörsgruppen fick i uppdrag att, inför kommundirektörsmötet, att lyfta
frågan om förbättrad dialog mellan kommunerna i MLR och Region Skåne, primärt vad gäller
planerings- och infrastrukturfrågor med Ulrika Geeraedts (regional utvecklingsdirektör i Region
Skåne). Verksamhetsledaren fick i uppdrag att ta reda på hur Region Skåne ämnar ta sig an det
nya uppdraget om att samordna en regional översiktsplan för Skåne.
Informationsärenden

16.55-17.00

9. Delrapport om överenskommelse avseende målgruppen inom etablering
Föredragande: Linda Börjesson Katz, MLR
Information om att MLR:s arbetsgrupp inom arbetsmarknadsfrågor (Burlöv, Malmö, Svedala,
Trelleborg) arbetar vidare med att undersöka möjligheterna att etablera en gemensam sk DUA
för nyanlända inom ramen för MLR.
Beslut: kommundirektörsgruppen ger arbetsmarknadsgruppen i MLR följande i uppdrag:
o Utarbetande av process/tidplan
o Tydliggörande av förutsättningarna/potentialen för ett gemensamt MLR-avtal
rörande snabbare etablering av unga och nyanlända
o Beslutsförslag för MLR:s kommundirektörsgrupp
Rapportering av kompletteringarna förankras hos kommundirektörerna vars representanter ingår
i arbetsgrupperna.
Övrigt
10. SKL:s kommundirektörsnätverk
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad
Andreas Norbrant är ledamot för Skåne Sydväst i SKL:s kommundirektörsnätverk. Inför dess möte
den 22-23 november vill Andreas gärna få inspel till viktiga frågor som han skulle kunna lyfta på
SKL-mötet.
En gemensamt plattform inom socialchefsområdet föreslogs av Burlöv. Andreas uppmanade
övriga kommundirektörer att spela in ytterligare förslag även efter detta kommundirektörsmöte.
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