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1)

Välkommen till Burlöv

Burlövs KSO hälsade välkommen och berättade om Burlöv kommuns tillväxt och utvecklingsplaner utifrån bl.a.
tillgänglighet, hållbarhet och trygghet ur ett invånarperspektiv . KSO informerade även om Burlövs roll som nav för
statlig infrastruktur.

2)

Dialog med Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne

Regionala utvecklingsnämndens presidium med Anna Jähnke i spetsen berättade om hur hon ser på Regionplanen och
dess politiska förankring samt strategin för Region Skånes infrastrukturprioriteringar inför den kommande NTIprocessen (”Kraftsamling Skåne”).
MLR:s styrelse ställde frågor och kom med inspel kring ovanstående ämnen. Diskussionen kan sammanfattas enligt
följande:
Regionplanen:
 Region Skåne ämnar ta ett helhetsgrepp kring hamnarna i Skåne och vill därför inte blanda in i detta i
regionplanen eller den kommande NTI:n.
 Social hållbarhet är ett viktigt, horisontellt perspektiv i/på Regionplanen
 MLR anser att det saknas politisk förankring kring regionplanen
Kraftsamling Skåne:
 Region Skånes påverkansarbete för kommande infrastrukturprioriteringar behöver fokusera mer på
nationella prioriteringar och nationella aktörers behov, t.ex. hur infrastrukturinvesteringar i Skåne gynnar
skogsindustrin och dess intressen
 MLR stöttar gärna Region Skåne i detta påverkansarbete och för gärna dialog med Region Skåne i dessa
frågor framöver
 Beslut om Fehmarn Bält-förbindelsen samt utbyggnaden av metron i Köpenhamn gör att vi befinner oss i en
position vilket aktiverar behovet av en Öresundsmetro. Det är viktigt att Region Skåne fortsätter trycka på
nationellt så att Öresundsbron inte blir en flaskhals
 Det behövs en statlig utredning som understryker vikten av en potentiell Öresundsmetro kopplad till
Fehmarn Bält och metron i Köpenhamn. Genom att Öresundsmetron avlastar ScanMed-korridoren kan EUfinansiering vara möjlig. Men för att detta ska bli verklighet behöver den prioriteras av regeringen.
 Det diskuterades om kommunerna kan vända sig direkt till EU för att utföra påverkansarbete, en metod som
nyttjas i många länder men kanske inte tillräckligt i Sverige
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3)

Återkoppling från Regionplanerådet (Regionplanen)

MLR:s representanter i Regionplanerådet återkopplade från dess senaste möte och berättade bl.a. att man diskuterat
att flerkärnighetsperspektivet och –begreppen från ”Strukturbild Skåne” behöver uppdateras, revideras och utvecklas
så att dessa matchar dagens och framtidens utveckling i Skåne.
Det diskuterades också att det arbetsdokument som styrelsen har fattat beslut om vad gäller MLR:s budskap och
perspektiv i Regionplanen utifrån MLR:s Strukturplan, kan komma att utvecklas/revideras i takt med att regionplanen
tar form. Styrelsen var också enig i att ovan nämnda dokument främst ska användas för internt bruk i MLRkommunerna och ej spridas extern, bl.a. p.g.a. att det kan komma att revideras framöver.

4)

Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokollet från styrelsemötet den 5 september 2019.

5)

Lärdomar och möjligheter från Stuttgart

Styrelsen diskuterade dess studieresa till Stuttgart den 5-6 september. Styrelsen var väldigt positiv om resan och de
organisationer och aktörer som vi träffade, bl.a.:
 konkret innehåll
 mycket influenser och inspiration från Stuttgart
 flera kommuner undersöker möjligheten att bli en del i deras plattform för smarta städer och/eller bjuda in
Fraunhofer till Skåne
 MLR borde, likt Stuttgart, samverka ytterligare kring digitalisering framgent
 studieresan gav inspel till kommande studiebesök och man har planer på att bjuda in Stuttgart
 bra med besök på privata företag som ger sina prognoser kring kommande samhällsutvecklingar

6)

Aktuellt i kommunerna

Representanter från Trelleborg, Eslöv, Lomma, Höör och Svedala gav korta, intressanta presentationer om aktuella
frågor och/eller projekt/insatser i respektive kommun.

7)

Övrigt

Sekretariatsledaren informerade om aktuella MLR-insatser (bl.a. Industrinatten den 22/10) samt att förslag på
mötesdatum för MLR:s styrelse och kommundirektörsgrupp kommer att presenteras på nästa styrelsemöte i
december.

