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MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete 
mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trel-
leborg och Vellinge 

Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergri-
pande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor 
och bredd och samarbetar i praktiska frågor. 
MalmöLundregionen hanterar också ärenden och 
remisser som rör hela regionen. 

Organisation och arbetssätt 

MalmöLundregionen leds av en styrelse med poli-
tiska representanter från varje medlemskommun. 
Till styrelsemötena adjungeras också kommundirek-
törerna som utgör beredningsgrupp för ärenden 
som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. 

Kommundirektörsgruppen ansvarar för beredning 
och samordning av uppdrag som lämnas av styrel-
sen. Koordinatorn utgör sekretariat till styrelsearbe-
tet och beredningen samt koordinerar i övrigt arbe-
tet. Koordinatorsfunktionen arbetar integrerat med 
den ordinarie verksamheten i kommunerna. 

Ordförandeskapet delas mellan Malmö och Lund via 
årsvis rotation. Kommunstyrelsens ordförande i 
respektive kommun är ordförande.  

Handlingsprogram 

2012 enades MalmöLundregionen om ett hand-
lingsprogram. Utöver att peka ut och beskriva Fysisk 
planering och infrastruktur, Arbetsmarknad- och 
utbildning samt Näringsliv som prioriterade utveckl-
ingsområden, betonas vikten av att samarbeta i 
praktiska frågor. Det läggs även vikt vid att profile-
ringsarbete bedrivs. Vidare pekas verksamhetens 

övergripande inriktning ut. Enligt handlingspro-
grammet ska MalmöLundregionen: 

• Utgöra en arena för samverkan mellan kommu-
nerna kring strategiska utvecklingsfrågor samt 
fördjupa samarbetet i praktiska samverkansfrå-
gor 

• Verka för att MalmöLundregionen som stor-
stadsregion blir accepterad som den domine-
rande tillväxtmotorn i Skåne, och därmed stärka 
MalmöLundregionens roll som regional aktör 

• Arbeta för att MalmöLundregionens intressen 
tillvaratas i ett regionalt och nationellt perspektiv 

• Marknadsföra MalmöLundregionens starka si-
dor som en del av Skåne, Öresundsregionen 
och Östersjöregionen 

• Öka samarbetet och utbytet med andra aktörer 
och organisationer regionalt, nationellt och in-
ternationellt  

Verksamheten 2016-2018 

MalmöLundregionen har enats om fyra fokusfrågor 
för 2016-2018: långsiktig kompetensförsörjning, 
migration och integration, stimulera ökat bostads-
byggande, sysselsättning och arbetsmarknad. 
Samtliga är inom ramen för handlingsprogrammet 
från 2012. För dessa frågor ska gemensamma ini-
tiativ utvecklas och implementeras 2016-2018. 

Parallellt fortsätter mellankommunal samverkan  
som pågår, t.ex. inom näringsliv, infrastruktur samt 
framtagandet av en strukturplan för MalmöLundreg-
ionen. Dessutom ska inventeringen av praktisk 
samverkan slutföras. Därutöver är MalmöLundreg-
ionen fortsatt ett forum där högaktuella frågor lyfts 
upp och diskuteras när styrelsen ser ett behov. Upp-
följning av verksamhetsplanen sker årligen, i sam-
band med att verksamhetsplanen uppdateras. 



FOKUSFRÅGOR MALMÖLUNDREGIONEN 2016-2018 

 
 Långsiktig målbild Beskrivning och genomförande 

 
 

LÅNGSIKTIG  
KOMPETENS- 
FÖRSÖRJNING 
 
(Lund, Eslöv, Lomma) 

 

Den långsiktiga kompetensförsörjningen i 
MalmöLundregionen har stärkts genom ett 
samarbete som tillser att: tillräckligt antal 
utbildningsplatser finns för högre utbildning 
och gymnasium, antal elever i yrkespro-
gram svarar mot näringslivets behov och att 
den arbetskraftsresurs som finns i nyan-
lända används bättre. 
 

 

Inom kompetensförsörjning finns utmaningar som berör hela MalmöLundregionen. Samar-
bete med långsiktig kompetensförsörjning stärker hela regionen. I ett första steg ska en ge-
mensam handlingsplan tas fram (under 2016) och implementeras (2016-2018). I handlings-
planen föreslås följande aktiviteter ingå:  
- Påverkansfrågor: Fler utbildningsplatser högre utbildning i MalmöLundregionen. Snabbare 
validering utländska utbildningar. 
- Utvecklingsfrågor: Skapa tillräckligt antal gymnasieplatser. Öka intresset för yrkespro-
gram. Effektiviserat samarbete med SFI inom MalmöLundregionen. 
 

 

MIGRATION OCH  
INTEGRATION  
 
(Malmö, Höör, Svedala) 
 

 

En gemensam kunskapsbas för särskilt 
utmanande frågor inom migration och integ-
ration har byggts upp. Det ger stärkt kapa-
citet att klara av gemensamma utmaningar.  

 

Samtidigt som dagens akuta flyktingsituation hanteras behöver det långsiktiga perspektivet 
beaktas. Gemensam analys av flyktingmottagandets konsekvenser på lång sikt stärker 
MalmöLundregionens kapacitet att klara utmaningar. 
 

En konsekvensanalys för MalmöLundregionen tas fram (2016), som berör frågor som t.ex. 
bostäder, skola, service, utbildning, sysselsättning. Därefter tar en gemensam handlingsplan 
vid för de särskilt avgörande utmaningar som pekas ut i konsekevensanalysen (2017-18). 
 

 

STIMULERA ÖKAT  
BOSTADSBYGGANDE 
 
(Kävlinge, Staffanstorp, 
Vellinge) 

 

I MalmöLundregionen har antalet aktörer på 
bostadsmarknaden ökat, vilket stimulerar 
bostadsbyggandet och stärker konkurren-
sen. Dessutom har gemensamma insatser 
satt fokus på  behovet av mer effektiv och 
konsekvent handläggning från statliga 
myndigheter. 
 

 

MalmöLundregionen behöver agera gemensamt för att stimulera ökat bostadsbyggande.  
 

En viktig del i det långsiktiga arbetet är att få fler investerare i bostadssektorn att etablera sig i 
MalmöLundregionen. Gemensamt deltagande i Business Arena i Stockholm genomförs som 
en första aktivitet i september 2016.  
 

Förslag på insatser 2017-2018 tas fram till den årliga uppdateringen av verksamhetsplanen. 
 

 

SYSSELSÄTTNING OCH 
ARBETSMARKNAD 
(Burlöv, Trelleborg, 
Malmö) 

 

I MalmöLundregionen har gemensamma 
insatser inom arbetsmarknadsområdet sti-
mulerat ökad sysselsättning och skapat en 
starkare arbetsmarknad. 
 

 

Ett gemensamt arbete för att öka sysselsättningen inom MalmöLundregionen är nödvändigt. 
En handlingsplan, med konkreta förslag på insatser som ökar sysselsättningen i MalmöLund-
regionen, tas fram (2016) och implementeras (2016-2018). I arbetet ska arbetsmarknads- och 
näringslivsfrågor beaktas tillsammans. Den aktuella flyktingsituationen lyfts in som viktig del. 
 

 

För varje fokusfråga har MalmöLundregionens styrelse utsett tre kommuner med delat värdskap/ansvar. I det ansvaret åligger att formera projektgrupp som skriver fram 
projektdirektiv för beslut av styrelsen, samt att ansvara för genomförande av fokusfrågan i enlighet med projektdirektivet. MalmöLundregionens koordinator deltar som 
stöd i hela processen. 



PÅGÅENDE ARBETE I MALMÖLUNDREGIONEN 
 

 

STRUKTURPLAN MALMÖLUNDREGIONEN  
 

Arbetet med en strukturplan för MalmöLundregionen 
löper vidare under 2016. 
 

En strukturplan för MalmöLundregionen formulerar 
strategier och gemensamma ståndpunkter inom områ-
den som: nationell och internationell konkurrenskraft, 
boende och bebyggelse, kommunikationer. 
 

Under 2016 förväntas det gemensamma arbetet med 
att ta fram en strukturplan avslutas. Strukturplanens 
resultat förväntas därefter bli utgångspunkt för gemen-
samma ställningstaganden och uppföljningsprojekt. 
 
PLANER FÖR TRANSPORTSYSTEMET 
 

Under 2016 kommer  arbetet med strukturplanen sam-
ordnas med förberedelser inför nästa nationella plan 
för transportsystemet och regionala transportinfrastruk-
turplan. Här är avsikten att gemensamt föra fram 
MalmöLundregionens position. Vid behov sker även 
samordning med Sverigeförhandlingens processer, 
inklusive den sekundära och regionala kollektivtrafiken. 

 

PRAKTISK SAMVERKAN 
 

Våra kommuner samverkar i dag inom en stor mängd 
områden. MalmöLundregionens styrelse och kommun-
direktörsgrupp ska fortsatt vara ett forum där sådana 
samarbeten kan lyfta fram sina utmaningar.  
 

Likaså är det viktigt att existerande arbetsgrupper, om 
tillämpligt, kan användas till att driva MalmöLundreg-
ionens gemensamma prioriterade frågor. 
 

MalmöLundregionens näringslivsgrupp och ÖP-
grupp är exempel på mellankommunala arbetsgrupper 
som under åren har etablerat en väl fungerande struk-
tur. Dessa arbetsgrupper förväntas fortsätta med sin 
verksamhet och inplanerade aktiviteter. Kommundirek-
törsgruppen ansvarar för verkställighet och att tillgäng-
liga resurser beaktas. 
 

En inventering av praktisk samverkan i MalmöLundreg-
ionen har påbörjats. Den  syftar till att se över om prak-
tisk samverkan kan etableras eller utökas. Exempel 
kan vara bildande av gemensam nämnd, samarbets-
grupp, gemensamt bolag, eller utökat samarbete i an-
nan form. Kommundirektörsgruppen ansvarar för att 
inventeringen slutförs 2016 och att arbetet går vidare i 
särskilt intressanta områden. 
 

 

FORUM FÖR VIKTIGA GEMENSAMMA FRÅGOR 
 

MalmöLundregionen är ett samarbete där avgörande 
och högaktuella frågor regelbundet lyfts upp och 
diskuteras. Exempel under 2015 är flyktingfrågan, 
Öresundssamarbete, Sverigeförhandlingen och det 
nya hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 

Under 2016-2018 ska det fortsatt ges utrymme till att 
viktiga gemensamma frågor lyfts fram.  
 

Det kan ta sig uttryck i att relevanta personer från 
regering, region eller närliggande länder bjuds in till 
strukturerad diskussion.  
 

Det kan även innebära att högaktuella frågor lyfts in 
på agendan och diskuteras, även om beslutsfattan-
det sker i annan organisation. 
 

 
 


