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Föregående protokoll
Ordförande hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte, särskilt Skurup som ny medlem i MLR.
Protokollet från styrelsemötet 23 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna.
Styrelsen godkände ordförandes förslag att flytta upp punkten om verksamhetsberättelsen på
dagordningen.

2)

Information om verksamhetsberättelsen 2018
Verksamhetsledaren föredrog höjdpunkterna från året som gått. Verksamhetsberättelsen lades till
handlingarna.

3)

Information om verksamhetsplan 2019-2023
Verksamhetsledaren informerade om utkast till verksamhetsplan för MLR 2019-2023 och den fortsatta
processen. Styrelsen var positiv till utkastet med följande inspel till kommundirektörsgruppens fortsatta
arbete:
 Bra att VPn är fokuserad – MLR ska inte ta sig an ”allt”
 Flera av de prioriterade områdena kopplar an till varandra, exempelvis näringsliv, arbetsmarknad
och kompetensutveckling. Detta behöver tydliggöras.
 Att attrahera företag till MalmöLundregionen är viktigt för MLR att arbeta med
 Utbildningsfrågorna och dess koppling till bristen på arbetskraft kan förtydligas
 Elförsörjningsfrågor är ett viktigt område för MLR framöver
 Klimat- och miljöfrågorna bör beaktas inom de befintliga prioriterade områdena

4)

Beslut om gemensamt yttrande för Trafikförsörjningsprogrammet
2020-2030
Förslag till yttrande godkändes med nedanstående tillägg (i kursivt). Slutligt yttrande biläggs protokollet.
Under rubriken ”Punktlighet och tillförlighet”:
Kollektivtrafiken i Skåne, såväl tåg- och busstrafik, har under lång tid brottats med trafikstörningar,
inställda avgångar som hotar tilliten till kollektivtrafiken i människors vardag.
Under rubriken ”Punktlighet och tillförlighet” införs ett helt nytt stycke:
Ställningstaganden, riktlinjer och planeringsarbetet behöver utveckla sammanhangen när det gäller hur
en expansion av Öresundståg och Pågatåg ska kunna ske med hänsyn till den parallellt expanderande
trafiken med fjärrtåg och godståg. Större vikt behöver läggas på kapacitetsfrågor och hur olika
tågtrafiktyper ska kunna använda spårsystemet gemensamt.
Under rubriken ”Kopplingen Sverige-Danmark” införs ett helt nytt stycke:
Vi vill understryka att vi ställer oss bakom behovet av en HH-förbindelse för att knyta ihop
Öresundsregionen, men vill att skrivningarna om Öresundsmetron skärps. Skånes utveckling är i många
avseenden beroende av Köpenhamns utveckling, i egenskap av centrum för en metropolregion. Ett
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helhetsgrepp på den framtida trafiken tvärs över Öresund är centralt. Kapitlet ”Kollektivtrafikårgärder
efter år 2030 i Trafikförsörjningsprogrammet” saknar relevanta beskrivningar av Öresundsmetron - en av
nya fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark och dess möjliggörande av fler trafikupplägg över
Öresund.
5)

Val av fyra ledamöter från MLR till den politiska styrgruppen för Strukturbild Skåne
Styrelsen beslutade att utse följande representanter till styrgruppen för Strukturbild Skåne:
 Lund, Fredrik Ljunghill
 Malmö, Andreas Schönström
 Eslöv, Johan Andersson
 Svedala, Linda Allansson Wester

6)

Val av ort för internatresan 5-6 september
Styrelsen beslutade att gå vidare med Stuttgart och Tallinn. Verksamhetsledaren fick i uppdrag att
undersöka möjligheten till intressant program på båda orter innan slutligt val görs.

7)

Information om arbetet med gemensam DUA-överenskommelse inom MLR
Verksamhetsledaren informerade styrelsen om det pågående arbetet med en gemensam DUA
överenskommelse inom MLR. Styrelsen var positiv till informationen.

8)

Övrigt







Verksamhetsledaren informerade om MLR:s företagsmässa (B2B-mässan) på Lunds Arena den 12
mars. Styrelsen uppmuntrade möjligheterna att dra större nytta av evenemanget, t.ex. genom
ett parallellt seminarium eller liknande. Styrelseledamöterna uppmuntrades att besöka B2Bmässan i större utsträckning.
Ordförande berättade kort om det positiva MLR-besöket på International Citizen Hub i Lund och
uppmuntrade styrelseledamöterna att inkomma med fler förslag på studiebesök i regionen
under året. Styrelsen var mycket positiv till detta.
Ett förslag inkom på mötet att bjuda in Business Region Skåne till ett styrelsemöte då våra
verksamheter är nära kopplade.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, informerade om Öresundshuset på Almedalen och
uppmuntrade kommunerna att medverka med egna seminarier då det fanns några lediga tider
kvar i programmet för Öresundshuset.

