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1)

Välkommen till Vellinge

Vellinges KSO hälsade välkommen och berättade kort om aktuella frågor i Vellinge, främst kring planerade insatser för
höjda havsnivåer.

2)

Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokollet från styrelsemötet den 15 oktober 2019.

3)

Aktuellt i kommunerna

Representanter från Malmö, Lund, Burlöv och Skurup pitchade kort aktuella frågor från kommunerna.

4)

MLR-samarbetets utveckling och insatser under 2019

Ordförande Philip Sandberg rekapitulerade året som gått inom MLR, bl.a. beslut om MLR:s Verksamhetsplan 20192023, konkreta insatser (Industrinatten, ledarskapsprogram, mm) och studiebesök som genomförts (Stuttgart,
ESS/Max IV, International Citizen Hub) och viktiga frågor som diskuterats i styrelsen, bl.a. Regionplanen.
Sekretariatsledaren Linda Katz berättade kort att konkreta aktivitetsplaner för samtliga fem prioriterade områden ur
verksamhetsplanen är beslutade nyligen och gav exempel på insatser som ska genomföras nästa år av de fem
arbetsgrupper inom respektive område.
Kävlinge, Lomma, Burlöv, Svedala, Staffanstorp och Vellinge meddelade att dom inte längre kommer kunna arbeta
med samtliga fem prioriterade områden utan har kommit fram till att de väljer att fokusera sina resurser på fysisk
planering och infrastruktur.

5)

Omvärlds- och framtidsspaning i MalmöLundregionen

Öresundsinstituttets VD, Johan Wessman, gav en spännande föredragning om MalmöLundregionens nuvarande och
framtida utveckling och trender i MalmöLundregionen när det gäller bl.a. arbetsmarknad, pendling, forskning, mm.
Öresundsinstituttet har i uppdrag av MLR att ta fram en rapport med fakta, analyser och framtidsspaning för
MalmöLundregionen. Rapporten kommer att framläggas styrelsen under våren.
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6)

Mötesdatum för 2020

De föreslagna mötesdatumen godkändes förutom för studieresan. Malmö stad återkommer med förslag på nya
datum.
Philip Sandberg informerade om att ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden, Anna Jähnke, har bett om att få
medverka på styrelsemötet den 15 september vilket accepterats. Philip Sandberg informerade även att Katrin
Stjernfeldt Jammeh kommer att representera MLR på den Regionala Utvecklingsdagen för Skåne den 11 mars.

7)

Överlämning av ordförandeskapet till Malmö stad

Avgående ordförande Philip Sandberg tackade för sin tid som ordförande i MLR. Tillträdande ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh tackade Philip för gott ordförandeskap och tillade att hon kommer att fortsätta utveckla MLR
under 2020. Katrin Stjernfeldt Jammeh konstaterade att styrkan i MLR är när vi arbetar tillsammans och att
kommunerna är beroende av varandra, oavsett storlek. Katrin nämnde vidare att hon vill fortsätta att finslipa de
interna processerna samt stärka MLR:s påverkansarbete externt.

