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Kommundirektörsmöte Minnesanteckningar 
MalmöLundregionen    

 
 
Mötesdatum   2019-04-25 
Plats och tid   Stadshuset, Malmö, kl. 15-17 
Närvarande Christoffer Nilsson (ordförande, Lund) Andreas Norbrant 

(Malmö), Per Almström (Staffanstorp), Michael 
Andersson (Höör), Fredrik Geijer (Trelleborg), Johan 
Lundgren (Svedala), Mikael Persson (Kävlinge), Jan 
Sohlmér (Lomma), Lars-Åke Ståhl (Burlöv), Charlotte 
Unosson (Vellinge), Marcus Willman (Skurup), Eva 
Hallberg (Eslöv) 

 
Övriga medverkande  Linda Börjesson Katz (MLR), Ola Yndeheim (Malmö), Britt 

Steiner (Lund) 
 
Vid protokollet  Linda Börjesson Katz 
 

1. Föregående protokoll 
 

Beslut: 
Protokollet från kommundirektörsmötet den 15 maj lades till handlingarna. 

 
2. Förslag till slutlig verksamhetsplan 2019-2023 

 
Sekretariatsledaren föredrog förslag till verksamhetsplan och den fortsatta processen samt 
förslag på kommunikativa insatser i samband med beslut av VPn på styrelsemötet den 21 
maj. Kommundirektörerna var positiva till den reviderade verksamhetsplanen. 
 
Ordförande föreslog att verksamhetsplanen kompletteras med korta omvärlds- och analys-
PM för respektive prioriterade område för att få en bättre förståelse för utmaningarna i, och 
nuläget för, de prioriterade områdena för MalmöLundregionen. 
 
Beslut: 

 Kommundirektörsgruppen godkände förslag till verksamhetsplan med revidering av 
inledningen så att denna stämmer i förhållande till de prioriterade områdena 

 Kommundirektörsgruppen gav sekretariatsledaren i uppdrag att ta fram korta 
omvärlds- och analys-PM för respektive prioriterat område och presentera dessa på 
kommundirektörsmötet den 11 juni 

 Kommundirektörsgruppen beslutade att MLR-kommunerna ska skicka ut ett 
samordnat pressmeddelande och lägga ut gemensam information på kommunernas 
interna och externa hemsidor i samband med beslut av verksamhetsplanen. 
Sekretariatsledaren fick i uppdrag att samordna detta med stöd av Lund kommuns 
kommunikationsavdelning.  
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3. Aktualisering av arbetsgrupper i MLR 

 
Kommundirektörsgruppen lyfte fram att arbetsgrupperna är en viktig del i att förverkliga 
MLR-samarbetet och att de har levererat många konkreta insatser och resultat under årens 
lopp.  
 
I samband med ny verksamhetsplan, som delvis innebär en ny riktning för MLR, ska 
arbetsgrupperna aktualiseras, d.v.s. en översyn ska ske vad gäller sammansättning och 
uppdrag för befintliga arbetsgrupper (HR, Näringsliv, ÖP).  
 
Kommundirektörsgruppen tyckte det var viktigt att arbetsgrupperna har likalydande namn 
som de prioriterade områdena i den nya verksamhetsplanen. 
 
Kommundirektörsgruppen diskuterade vikten av tydliga uppdrag till arbetsgrupperna och det 
fortsatta behovet av systematisk förankring och återkoppling från dessa. Sekretariatsledaren 
informerade om att denne tagit fram en mall till aktivitetsplan som arbetsgrupperna ska fylla 
med mål och insatser för resten av 2019-2020. Förslag på aktivitetsplan från Näringsliv, HR 
respektive ÖP presenteras (och ev. beslutas) på nästa kommundirektörsmöte den 11 juni.  
 
Det ska dessutom tillsättas nya arbetsgrupper för nytillkomna prioriterade områden som 
MLR inte arbetat med tidigare (klimat/miljö, digitalisering, framtida kompetensförsörjning 
vad gäller matchningsproblematiken). 
 
Ordförande föreslog att kommunerna frivilligt, vid sittande bord, anmälde sitt intresse för att 
ansvara för att formulera ett tydligt uppdrag till respektive kommande ny arbetsgrupp: 
 Digitalisering: Burlöv, Höör och Malmö  
 Miljö och klimat: Vellinge, Lomma och Lund  
 Framtida kompetensförsörjning (vad avser matchning på arbetsmarknaden): Eslöv, 

Trelleborg och Malmö 
 
Beslut: 

 Befintliga arbetsgrupper (sammankallande) ska presentera förslag till aktivitetsplan 
2019-2020 på nästa kommundirektörsmöte den 11 juni 

 Formulering av uppdrag för respektive nytt prioriterat område till kommande nya 
arbetsgrupper tas fram av kommunerna som listas ovan. Detta sker med stöd av 
sekretariatsledaren.  

 Det ska inte finnas andra arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av/för MLR utöver 
de som är beslutade av kommundirektörsgruppen 

 Respektive arbetsgrupp ska ha likalydande namn som deras prioriterade område i 
den nya verksamhetsplanen. 

 
4. MLR-representant i Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) 
 
Region Skåne har bjudit in MalmöLundregionen att sitta i KoSS nya samverkansgrupp med en (1) 
representant på hög chefstjänstemannanivå.  
 
Kommundirektörerna diskuterade att det fanns flera lämpliga personer inom kommunerna som 
skulle kunna bli aktuell för platsen men att man vill avvakta bildandet av ny arbetsgrupp inom 
”Framtida kompetensförsörjning” i MLR innan man formellt utser en representant till KoSS. 
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Beslut: 
Kommundirektörsgruppen utsåg sekretariatsledaren för MLR att tillfälligt träda in i 
samverkansgruppen till dess att en formell representant utses.  

 
5. Förslag till prel. dagordning för styrelsemötet den 21 maj 
 
Beslut: 

 Kommundirektörerna godkände den preliminära dagordningen med förslaget att Region 
Skåne bjuds in för att berätta om deras nya uppdrag att ta fram en Regionplan. 

 Det beslutades också att MLR:s representanter i det nya Regionplanerådet ska 
återkoppla från mötena i rådet och ge sina perspektiv på effekterna/konsekvenserna för 
kommunerna av Regionplanen. 

 
6. Dialog om Regionplanen 
 
Ordförande uppmärksammade kommundirektörerna på vikten av att aktivt följa utvecklingen av 
framtagandet av Regionplanen. Processen är ännu i ett inledande skede men det finns ett flertal 
viktiga olösta frågor som MLR behöver vara med och påverka, bl.a. kommunernas roll och 
mandat i Regionplanen och hur Regionplanen kan komma att användas/vara till nytta för både 
kommun, region och stat.  
  
Kommundirektörerna diskuterade också vikten av att se positiva möjligheter för kommunerna 
kring Regionplanen, t.ex. ökad samordning av ÖP-planer och en ökad strategisk ansats vad gäller 
fysisk planeringsfrågor.  
 
Sekretariatsledaren återkopplade från det första mötet i Regionplanerådet (minnesanteckningar 
från det mötet bifogas detta protokoll) samt informerade att ordförande i Regionala 
Utvecklingsnämnden i Region Skåne, Anna Jähnke, kommer att bjudas in till ett MLR-
styrelsemöte under hösten för att diskutera bl.a. Regionplanen. 
 
7. Val av ort för internatresan 5-6 september 
 
Ordförande informerade kommundirektörsgruppen att ordförande i styrelsen, Philip Sandberg, 
stämt av med övriga styrelsen och att valet landat på Stuttgart. Kommundirektörsgruppen var 
positiva till valet av Stuttgart.  
 
8. Almedalen 2019 och 2020 
 
Respektive kommun informerade om de skulle medverka på Almedalen och i så fall vilka events 
som de skulle genomföra.  
 
Malmö stad informerade om lediga tider i Öresundshuset och uppmanade kommunerna att 
arrangera evenemang och möten där under Almedalsveckan.  
 
Kommundirektörsgruppen diskuterade möjliga gemensamma insatser/teman på Almedalen 2020 
och det lyftes att Öresundsbrons 20-årsjubileum 2020 och Öresundsintegrationen skulle kunna 
vara en gemensam utgångspunkt.  
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