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Kommundirektörsmöte Minnesanteckningar 
MalmöLundregionen    

 
 
Mötesdatum   2018-09-25 
Plats och tid   Stadshuset, Malmö, kl. 15-17 
Närvarande   Andreas Norbrant (Malmö, ordförande), Per Almström  

(Staffanstorp), Michael Andersson (Höör), Fredrik Geijer 
(Trelleborg), Elisabeth Larsson (Svedala), Mikael Persson 
(Kävlinge), Jan Sohlmér (Lomma), Lars-Åke Ståhl (Burlöv), 
Charlotte Unosson (Vellinge), Carin Hillåker (Lund)  

 
Övriga medverkande  Ola Yndeheim (Malmö), Kristina Ohlsson (Malmö), Hanna 

Björklund (Malmö), Johan Lindström (Lund), Linda 
Börjesson Katz (MLR), Britt Steiner (Lund) 

 
Vid protokollet  Linda Börjesson Katz 
 
 

1. Politiska situationen efter valet (alla) 
 
Muntlig information från kommundirektörerna om det politiska läget efter valet, valdeltagande, 
möjliga politiska konstellationer, nya partier, etc.  
 

2. Föregående protokoll (15 maj)  
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad 
Bilaga 1. 

Beslut: 

• Protokollet från kommundirektörsmötet den 15 maj lades till handlingarna. 
 

3. Förslag till gemensamt MLR-yttrande för slutbetänkandet ”Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35)  
Föredragande: Hanna Björklund, Malmö stad, Johan Lindström, Lunds kommun 
Bilaga 2.  
 

Beslut:  

• Byt ut ”bör” med ”ska” i följande mening i yttrandet så att det blir: ”Nuvarande lagstiftning 
ska, istället för att ersättas, utvecklas. 

• Med ovanstående rättning godkändes att förslaget till yttrande skickas ut till MLR:s styrelse 
via kommundirektörerna 

• Återkoppling om huruvida kommunen ställer sig bakom yttrandet eller ej, ska återkopplas av 
respektive kommundirektör till Andreas Norbrant eller Linda Börjesson Katz 
(verksamhetsledare MLR) så fort som möjligt, dock senast den 8 oktober då yttrandet ska 
vara regeringen tillhanda den 11 oktober 

• Ordförande och vice ordförande i MLR undertecknar yttrandet 
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4. Förslag till gemensamt MLR-yttrande för remissen ”En utvecklad översiktsplanering” (dir 
2017:6)  
Föredragande: Hanna Björklund, Malmö stad, Johan Lindström, Lunds kommun 
Bilaga 3.  

 
Beslut:  

• Kommundirektörsgruppen godkänner att förslaget till yttrandet, utan ändringar, skickas ut 
till MLR:s styrelse för att beslutas om på dess möte den 23 oktober.  
 

5. Information om Region Skånes positionspapper ”Stationsnära lägen” 
Föredragande: Hanna Björklund, Malmö stad, Johan Lindström, Lunds kommun 
Bilaga 4.  
 

Beslut: 

• Ärendet förs upp på kommundirektörsgruppens möte den 20 november. På det mötet bestäms 
huruvida det ska upp till MLR:s styrelse den 6 december eller ej. 
 

6. Dialog om den fortsatta tidplanen för utvärderingen av MLR och fokusområden 2019 och 
framåt 
Föredragande: Ola Yndeheim, Malmö stad, Britt Steiner, Lunds kommun 

 
Beslut: 

• Det diskuterades huruvida styrelsemötet den 6 december bör äga rum då det visar sig att den 
nya styrelsen inte kan konstitueras förrän sitt första möte efter årsskiftet. 
Kommundirektörsgruppen kom fram till att det får diskuteras på styrelsemötet den 23 oktober.  

• Kommundirektörsgruppen beslutade att översynens resultat ska presenteras och diskuteras för 
den nya styrelsen till sitt första möte 2019. 

• Den kommande verksamhetsplanen för 2019 och framåt bör vara mer på ”rubrik-nivå” och mer 
övergripande än nuvarande handlingsplan.  

• En styrgrupp med Fredrik Geijer samt Jan Sohlmér bildades för att stödja verksamhetsledaren 
under processens gång med att ta fram en ny verksamhetsplan för MLR (november-maj). 

 
7. Dialog om datum för MLR-möten samt internat 2019  

Föredragande: Linda Katz, MalmöLundregionen 
Bilaga 5.  

 
Beslut: 

• Det första mötet i 2019 i kommundirektörsgruppen fastställdes till den 29 januari kl. 15-17 i 
Lund. Förslag på övriga mötestider för 2019 skickas ut av verksamhetsledaren så fort 
samtliga kommuner skickat in sina respektive KF- och KS-datum till denne.  

 
8. Inför nästa kommunchefsmöte 20/11: preliminära förslag på möjliga ärenden 
Föredragande: Andreas Norbrant, Malmö stad  
 
Förslag på möjliga ärenden till kommundirektörsmötet den 20 november. 

• Dialog om utvärderingens resultat / prioriteringar 2019 (huvudfokus) 

• Aktuellt om Öresundsmetron Malmö-Köpenhamn 

• Situationen i Greater Copenhagen and Skåne Committee  

• Analys/förslag kring ”Överenskommelse avseende målgruppen inom etableringen” (MLR-
uppdrag till arbetsgruppen för arbetsmarknad) 

• Skurups medlemskap i MLR  
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Andreas Norbrant informerade muntligen om förslag till styrelsemötet den 23 oktober: 

• Aktuellt i kommunerna 

• Beslut om MLR-yttrande rörande en utvecklad regional översiktsplanering 

• Beslut om tidplan och process för att hantera utvärderingens resultat och framtagande av ny 
VP 

• Skurups ev. medlemskap i MLR 
 

Beslut: 

• Ovanstående punkter till MLR:s styrelsemöte den 23 oktober godkändes.  
 

9. Aktuell information om Industrinatten den 10 oktober 2018 
Föredragande: Linda Katz, MalmöLundregionen 
 

Beslut: 

• Då denna punkt inte hanns med beslutades att informationen bifogas minnesanteckningarna. 
 

Skriftlig information om industrinatten 10 oktober 
Industrinatten har arrangerats varje år i Malmö sen 2014. I år är andra året som MLR är 
projektbeställare och Industrinatten MalmöLundregionen är öppen för alla MLR kommuner att delta. 
  
Syftet med Industrinatten är att synliggöra industrin, verka för en attitydförändring och ge unga en 
rättvis bild av vad modern industri innebär, vilka spännande framtidsmöjligheter som finns och visa 
på relevanta utbildningsvägar. Industrinatten ska också skapa bättre samverkan mellan skola och 
näringsliv. 
  
Totalt 1015 elever (mål 1400), 32 företag (mål 40). 
 
Uppdelning per kommun: 
Malmö: 602 
Lund: 100 
Trelleborg: 98 
Burlöv: 100 
Staffanstorp: 43 
Svedala: 72 
  
 

 
 
 

 


