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Kommundirektörsmöte  Minnesanteckningar 
MalmöLundregionen 

Mötesdatum 2019-01-29 

Plats och tid Bruksgatan 22,Lund kl. 15-17 

Närvarande Christoffer Nilsson (Lund, ordförande), Andreas Norbrant 
(Malmö), Michael Andersson (Höör), Fredrik Geijer 
(Trelleborg), Elisabeth Larsson (Svedala), Mikael Persson 
(Kävlinge), Jan Sohlmér (Lomma), Lars-Åke Ståhl (Burlöv), 
Charlotte Unosson (Vellinge),Per Almström (Staffanstorp), 
Marcus Willman (Skurup) Eva Hallberg (Eslöv) 

Övriga medverkande Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör (Region Skåne), 
Anna Normann, utvecklingsstrateg (Region Skåne),  
Ola Yndeheim (Malmö), Gunnar Bergström (Malmö),  
Britt Steiner (Lund) 

Vid protokollet Britt Steiner 

 

1. Föregående protokoll (11 november 2018)  
Beslut: Protokollet från kommundirektörsmötet den 11 november lades till handlingarna. 

 

2.  Den Regionala Utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”  
Föredragande: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, Region Skåne Anna Normann, 
utvecklingsstrateg och RUS-koordinator, Region Skåne  
Under våren 2018 har Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) setts över genom olika 
analyser med syfte att undersöka dess aktualitet och genomförande.  
Ulrika Geeraedts redovisar arbetet med att aktualisera RUSEN. Diskussion följde kring 
följande:  
•Är RUS:en lika aktuell idag som 2014? Stödjer MLR-kommunerna den?  

 Våga prioritera, 

 Stad och landsbygd 

 Prioriteringarna håller ok 

 Hur ska få kommuner att prioritera just detta dokument? 

 Öppna Skåne, har förändrats politiskt sedan 2014 

 Anonymt dokument, hur förhåller det sig till andra styrdokument? 

 Konkreta saknas 

 Nytta till kommunerna 

 Konsolidera styrdokumenten. 

 Stark tillväxtmotor och hållbarhet, kan vara målkonflikt 
 
• Hur skulle MLR och Region Skåne kunna utveckla sin samverkan framöver?  

 Viktigt att vi går från samtal till samverkan 

 Styrsystem behöver förtydliga? 

 Vi behöver bli bättre på att samverka i Skåne, svårt. Hitta delar där vi kan vara 
framgångsrika. 

 Tex. Samverka mot staten kring elförsörjning.  

 Dialogen svårare, än med få kommuner. Komplicerad spelplan med 33 kommuner, 4 hörn, 
kommunförbundet Skåne. 

 Hur vill vi i MLR träffa RS? Varje kommun för sig? Eller bara i MLR? 

 Hur är relationen med KFSK? Bra personlig relation, men politiska nivån har olika bilder’ 

 KFSK och RS överlappar varandra i en del fråga. 

 Viktigt att samtala med varandra. 
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3. DUA-överenskommelse inom MLR  
Föredragande: Gunnar Bergström, Malmö stad 

 
MLR:s arbetsgrupp inom arbetsmarknadsfrågor (Burlöv, Malmö, Svedala, Trelleborg) har 
under 2018 arbetat med att undersöka möjligheterna att etablera en gemensam sk DUA 
för nyanlända inom ramen för MLR. 

 

I rapporten konstateras/föreslås följande: 

 Förutsättningar finns för en gemensam övergripande överenskommelse 
mellan Arbetsförmedlingen och MalmöLundregionen avseende 
målgruppen inom etablering 

 En gemensam DUA-överenskommelse inom MLR skulle kunna träda ikraft den 1 juli 2019 
 För att få en överblick vilka jobbspår som finns inom kommunerna i MLR föreslås 

att en digital utbildningsplattform skapas 
 
Beslut: Kommundirektörsgruppen godkänner rapportens förslag och tidplan samt 
att delrapporten förs upp till styrelsemötet den 1 mars för kännedom. 

 

4. Region Skånes erbjudande att redovisa prioriteringar för Skåne  
Regeringen har erbjudit Region Skåne att till den 30 april 2019 inkomma med en analys av 
samhällsutmaningar och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala 
tillväxtarbetet i Skåne, inklusive sammanhållningspolitiken 2021-2027. 

 

Utöver prioriteringar för framtiden efterfrågar regeringen skånska erfarenheter och 
lärdomar av genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik genom strukturfonder 
och EU-program. 
Region Skåne efterfrågar nu inspel från Skånes kommuner, länsstyrelsen och andra 
relevanta statliga myndigheter samt berörda parter i näringslivet och civilsamhället. 
Deadline för svar till Region Skåne är den 1 mars. 

 

Beslut: Kommundirektörsgruppen beslutar att sammanställa ett gemensamt svar på basis av 
kommunernas svar. Alla kommuner ombeds att sända sitt svar till Lunds kommun (Britt Steiner) 
senast den 10 februari. 

 

5. Utkast till ny verksamhetsplan för MLR  
Kommundirektörsgruppen diskuterade: 
 VPns övergripande struktur & innehåll 
 Är den tillräckligt konkret för att kommundirektörerna ska kunna driva 

arbetet inom MLR framgångsrikt? 

 Förslag till nästa steg i VP-processen 

Diskussion: 
VP ger en övergripande mål som sedan bryts ned i aktivitetsplan som är årsvis. Aktivitetsplanen ska 
utvärderas årsvis. Den har ett arbetssätt som vi känner igen från kommunerna. Aktivitetsplanen 
definierar vad som ska göras och uppnås. Det hänger ihop. 
Positiva till de valda områdena, både inåt och utåtperspektiv. Hållbarhet nämns mycket, det är ett 
brett begrepp. Risk att det tolkas som miljöfrågor, bör definieras tydligare.  
Aktivitetsplanen ska beslutas av direktörsgruppen. Kan vi göra tydligare mål så kan vi koppla 
aktiviteter lättare. Bra ingång i föreliggande version. Hur fångar vi upp samarbeten vi gör utanför 
MLRs vp? Viktigt fånga upp tex praktisk samverkan. 

 
Beslut: Kommundirektörsgruppen beslutar att ge sekretariatsledaren i uppdrag att 
göra ändringar utifrån dagens diskussion. Kommundirektörsgruppen beslutar att 
översända förslaget till styrelsen för information på mötet i mars. 
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6. Internatresan 5-6 september  

Ett antal förslag för internatresa i MLR den 5-6 september 2019 har tagits fram. 
Kommundirektörerna ombedes välja ut 2-3 orter som styrelsen kan ta ställning till den 1 mars. 

 
Stuttgart som innovationsstark region mitt i Europa där innovationer även 
kommersialiseras i stor utsträckning och kommer ut på marknaden (där är vi svagare) 
men där de också arbetat med kompetensförsörjning och att locka fler till tekniska 
utbildningar. 
Bratislava som intressant gränsregion med många gränsöverskridande samarbeten 
kring allt ifrån näringsliv, infrastruktur och besöksnäring (med Wien). 
Ljubljana för hur de jobbar med samverkanslösningar mellan offentligt-näringsliv-
idéburet men också för besöksnäring. 
Tallinn. Estniska staten, och offentlig sektors, satsning på digitalisering, särskild vad 
gäller digitala medborgartjänster. 
St Petersburg utifrån att det är största staden runt Östersjön med stora möjligheter för 
skånsk besöksnäring när rysk turism till Köpenhamn ökat kraftigt samt samverkan kring 
hållbarhetsfrågor/ renare vatten. 
Lille, den första ”Metropolitan Region” i Europa, transformation från 
industristad till stark digitaliseringsutveckling 
Amsterdam, kända för sin starka marknadsföring ”I Amsterdam” och mellankommunalt 
samarbete med kommunerna intill Amsterdam för att kunna utveckla sig som 
besöksmål, även en del inslag kring infrastrukturfrågor. 
 
Beslut: Kommundirektörerna väljer ut Stuttgart, Bratislava och Tallin som möjliga 
resmål för styrelsen att ta ställning till den 1 mars. 
 
 

7. Industrinatten 2019  
På rekommendation från MLR:s näringslivsgrupp föreslås att Industrinatten genomförs för 
tredje året i rad under MLR-flagga i Malmö i samarbete med av IUC Syd. 

 
Industrinatten 2019 föreslås utgå från följande element: 

 800-900 elever från skolor (åk 9 + gymnasiet) i MLR-kommunerna 

 350 000 kr medfinansiering från MLR:s gemensamma budget 

 Ökad fokus på ”prova-på-stationer” och företagsbesök 
 Ökad förankring och dialog med kommunerna för att välja motiverade skolor/elever 

 Uppföljning av antalet sökande till industriprogrammen ska göras (nytt). 
 

Trelleborg framför önskemål om att liknande aktiviteter borde kunna genomföras inom det 
agrikulturella området. Skurup framför att insatser krävs för att få fler ingenjörsstudenter. 

 
Beslut :Kommundirektörsgruppen beslutar att MLR ska genomföra Industrinatten 
2019 i Malmö. IUC får fortsatt uppdrag att genomföra eventet, med stöd av 
näringslivsgruppen i MLR. 
 

 

8. Gemensamt kunskapsunderlag inom transport- och mobilitetsområdet  
På uppdrag av kommundirektörsgruppen har ÖP-gruppen tagit fram förslag på MLR:s 
medverkan i Malmö stads EU-projekt kring regionala trafikstrategier. 

 
MLR:s medverkan i projektet kommer att leda till att: 
 Skapa en nulägesbeskrivning av resandet i regionen på ett tydligt och kommunikativt 

sätt genom ett gemensamt kunskapsunderlag. 

 Beskriva potential och utvecklingsmöjligheter för ett mer hållbart resande i regionen. 

 Utveckla resonemang och idéer om vilka typer av samarbeten och insatser 
MalmöLundregionen och kommunerna kan ta utgångspunkt i vid fortsatt planering 
och utveckling. 
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Förslag på kommunernas åtaganden: 
 Deltagande i 3 workshops som planeras som en del av ÖP-gruppens stående 

arbetsmöten, cirka 7 timmar per person. 

 Deltagandet från respektive kommun kan utökas med en resurs som ansvarar för 
eller specifikt arbetar med kommunens trafikplanering, transporter eller 
infrastruktur 

 Kommunerna bidrar med dataunderlag till planeringsunderlaget. 
 

Beslut :Kommundirektörsgruppen godkänner ÖP-gruppens förslag till MLR:s vidare 
arbete inom EU-projektet kring regionala trafikstrategier. 

 
9. Verksamhetsberättelse 2018 för MLR ( 

Verksamhetsberättelsen för 2018 är framtagen.  

Beslut: Kommundirektörsgruppen beslutar att rapporten läggs till handlingarna. 

10. Prel. dagordning för styrelsemötet 1 mars  
 

 Ev. extern föreläsare/inspiratör på temat storstadsregioners framtida utmaningar 
och utveckling utifrån målbilden i VPn 

 Information om utkast verksamhetsplan 2019-2023 (inkl. en kort tillbakablick 
på vad MLR har åstadkommit 2016-18 samt exempel på aktuella samarbeten 
mellan MLR-kommunerna). 

 Beslut om gemensamt remissyttrande för Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030 

 Val av fyra ledamöter från MLR till den politiska styrgruppen för Strukturbild Skåne 

 Val av ort för internatresan 5-6 september 

 Information om verksamhetsberättelsen 2018 
 

Beslut: Kommundirektörsgruppen beslutar att punkten extern föreläsare ska utgå, varefter 
dagordningen fastställs enligt förslaget. 
Kommundirektörsgruppen beslutar även att styrelsemötet den 1 mars ska hållas i Lund, Grand 
Hotell, för att möjliggöra för styrelsen att närvara vid Kommunförbundet Skånes KSO-
konferens på eftermiddagen. 

 
11. Dialog med Länsstyrelsen Skåne om anvisningstal  
Trelleborgs kommundirektör informerar om sin dialog med Länsstyrelsen Skåne om förbättringar 
kring processen för fastställandet av kommuntal för anvisning av bosättning i kommunerna. I 
huvudsak gäller det den bristande dialogen med kommunerna innan kommuntalen sätts samt den 
dåliga tidpunkten för fastställande av kommuntalen. 
Förslag att MLR samordnar sig i dialogen med Länsstyrelsen kring denna fråga för att få till stånd 
en förbättring i Länsstyrelsens process. 
 

Beslut: Kommundirektörsgruppen beslutar att MLR samordnar sig i dialogen med 
Länsstyrelsen kring denna fråga för att få till stånd en förbättring i Länsstyrelsens 
process. Fredrik Geijer ges i uppdrag att boka ett möte med Länsstyrelsen. 
 

 

Nästa kommundirektörsmöte är den 23 april kl 15.00. 

//Britt Steiner 


