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1)
Föregående protokoll
Katrin Stjernfeldt Jammeh inledde mötet med att hälsa följande nya ledamöter välkomna till MLR:
• Phillip Sandberg, Lunds kommun
• Fredrik Ljunghill, Lunds kommun
• Fredrik Ottesen, Eslövs kommun
Protokollet från styrelsemötet 23 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna.
2)
MalmöLundregionens utveckling och verksamhet 2014-2018
Föredragande: Mathias Nilsen, Lunds kommun, Linda Börjesson Katz, MLR.
Mathias och Linda gav en sammanfattande presentation om MLR:s verksamhet under mandatperioden
2014-2018. Presentationen bifogas minnesanteckningarna.
3)
Presentation och dialog om översynen
Föredragande: Jan-Inge Hansson, Jan-Inge Hansson AB, Linda Börjesson Katz, MLR
Jan-Inge Hansson presenterade en sammanställning av intervjuer som genomfördes med
kommundirektörer och styrelseledamöter i MRL under våren 2018. Därefter fanns tid för diverse frågor.
Ledamöterna ombads att reflektera gruppvis utifrån frågan: ”Vilken är den viktigaste erfarenheten i det
fortsatta arbetet?”. Redovisningarna från grupperna tog bl.a. upp att MLR i stort fungerar bra och att det
finns ett starkt behov av fortsatt utvecklat samarbete. Det togs också upp bl.a. att MLR behöver starkare
beslutskraft och högre effektivitet i form av leveranser och renodling av styrdokument.
4)
Beslut om ”Stationsnära lägen”
Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad
Styrelsen diskuterade Region Skånes positionspapper ”Stationsnära lägen” och kom gemensamt fram till
att dokumentet är i linje med kommunernas egna ställningstaganden.
Beslut: MLR:s styrelse ställer sig bakom positionspappret ”Stationsnära lägen” med följande formulering:
”Region Skåne har bjudit in kommunerna i Skåne genom de fyra hörnen, Trafikverket Region Syd och
Länsstyrelsen att stärka utvecklingen i stationsnära lägen genom en utvecklad samverkan. Den viktigaste
funktionen för Stationsnära lägen 2.0 är att visa en gemensam viljeriktning och målbild mellan aktörer som
tillsammans har stor möjlighet att styra och driva utvecklingen i stationsnära lägen. MalmöLundregionen
beslutar att ställa sig bakom positionspapper Stationsnära lägen 2.0 samt att godkänna att
MalmöLundregionens logotype används i den slutliga grafiska utformningen.”

5)
Information om Skurup som kommande ny medlem i MLR
Föredragande: Linda Börjesson Katz, MLR
Linda informerade om att Skurup blir medlemmar från den 1 januari enligt beslut i styrelsen den 23
oktober 2018. Skurups styrelseledamöter blir Johan Bolinder (M), kso samt Lars Nyström (SD), 2.e vice ordf
Ks. De betalar en summa på ca 60 000 kr för 2019, varav ca hälften är en engångssumma för inträdet 2019.
Styrelsen ställde sig positiv till informationen.
6)

Information om kommande gemensamt yttrande från MLR ang.
Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030
Föredragande: Linda Börjesson Katz, MLR
Linda informerade om att kommundirektörsgruppen hade på sitt möte den 20 november fattat beslut om
att MLR ska inkomma med ett gemensamt yttrande till Region Skåne. Yttrandet ska trycka på vissa
återkommande frågor från kommunernas egna yttranden. MLR:s styrelse fattar beslut om yttrandet på
dess möte den 1 mars och därefter skickas det in till Region Skåne samma dag. Linda informerade vidare
att ÖP-gruppen fått i uppdrag att formera en skrivargrupp med 2-4 sakkunniga från kommunerna inom
MLR.
Styrelsen ställde sig positiv till informationen.
7)

Information om framtagande av gemensamt kunskapsunderlag på transport- och
mobilitetsområdet
Föredragande: Linda Börjesson Katz, MLR
Linda informerade om att Malmö stad har tilldelats EU-projektmedel som möjliggör framtagande av en
delregional trafikstrategi för hållbar mobilitet (PolySUMP). Malmö stad vill gärna inkludera MLRkommunerna arbetet som utgår från MLR:s strukturplan från 2016. På detta sätt utvecklas och stärks
Strukturplanen. Linda informerade vidare att kommundirektörsgruppen har gett ÖP-gruppen i uppdrag att
stödja arbetet som pågår och undersöka förutsättningarna för hur ett arbete avseende bl.a. syfte, mål,
organisation, tidplan och resurser kan bedrivas vidare.
Styrelsen ställde sig positiv till informationen.
8)
Överlämning av ordförandeskap
Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad
Katrin summerade Malmö stads ordförandeskap i MLR och välkomnade Phillip Sandberg, Lunds kommun,
som ny ordförande i MLR från och med 1 januari 2019. Phillip tackade för överlämningen och meddelade
att han såg fram emot att leda och utveckla MLR tillsammans med övriga kommuner.
Phillip föreslog preliminära dagordningspunkter för nästa styrelsemöte den 1 mars och nämnde att fler
punkter kan tillkomma som ännu ej är kända:
•
•
•
•

Presentation och fördjupad diskussion av översynen om det finns nya ledamöter i styrelsen
Beslut om utkast av ny VP för MLR (slutlig VP beslutas på styrelsemötet i maj)
Beslut om gemensamt yttrande av Region Skånes Trafikförsörjningsprogram 2020-2030
Informationspunkt om MLR:s verksamhetsberättelse2018

Styrelsen ställde sig positiv till förslag till preliminär dagordning för nästa styrelsemöte den 1 mars.
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