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MalmöLundregionen
Styrelsemöte
Mötesdatum
Plats
Tid

1)

2019-12-10
Lorensdals gård, ”Teaterlokalen”, Eskiltorps Ängaväg 2-36, 235 91 Vellinge
Kl. 16-19.00
Buffé kl. 16-17
Kommunstyrelsernas ordförande
Oppositionsföreträdare
Kommundirektörer

Välkommen till Vellinge

17.00-17.10

Vellinge kommun hälsar välkommen och berättar om vad som är på gång i Vellinge.

2)

Föregående protokoll (bil. 1)

17.10-17.12

Föredragande: Philip Sandberg, Lunds kommun
Protokoll från styrelsemötet 15 oktober 2019 bifogas.
Förslag till beslut: godkännande av protokoll

3)

Aktuellt i kommunerna

17.12-17.35

Föredragande: Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge och Skurup
Ovanstående kommuner berättar kort (en sk pitch, max 3 min) om något spännande och/eller utmaning i sin kommun.
Välj gärna ut en eller ett par saker som ni vill dela med er av med övriga i styrelsen. Ni väljer själva om ni vill använda
tekniska verktyg (film, presentation eller annat) eller ej och ni väljer också själva vem som presenterar från er
kommun.
Om ni kommer att använda er av film eller presentation, översänd gärna dessa i förväg till:
linda.katz@malmolundregionen.se.

4)

MLR-samarbetets utveckling och insatser under 2019

17.35-17.50

Föredragande: Philip Sandberg, Lunds kommun, Linda Börjesson Katz, MLR
Sammanfattning över året som gått och vad MLR åstadkommit från översynen av MLR under 2018
och beslut om ny verksamhetsplan i maj i år till implementeringen av verksamhetsplanen under hösten
med formering av arbetsgrupper och igångsättande av insatser.
Reflektioner från styrelsen kring erfarenheter, lärdomar och utvecklingsmöjligheter inför nästa år.

5)

Omvärlds- och framtidsspaning i MalmöLundregionen

17.50-18.35

Föredragande: Johan Wessman, VD, Öresundsinstituttet
Johan Wessman ger oss en spännande analys av MalmöLundregionens utveckling, styrkor och svagheter
samt aktuella utvecklingstrender med fokus mot regionens framtida utveckling. Hur ser det ut inom MLR vad gäller
t.ex. pendlingsmönster, befolkningsutveckling, sysselsättning, forskning och utveckling? Och vilka trender för
framtiden ser vi?
Samhällsstrukturen i sydvästra Skåne är under förändring. De större städerna växer snabbt och de blir allt viktigare för
jobbtillväxten inom näringslivet. Befolkningen i regionen ökar och pendlingen ökar ännu mer vilket innebär att
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kommunerna knyts närmare varandra. Med två universitet och investeringar i forskningsanläggningarna ESS och MAX
IV påverkas förutsättningarna för regionens arbetsmarknad och forskning liksom den kommande Fehmarn Bälttunneln med ökad godstrafik, en eventuell andra fast förbindelse över Öresund och höghastighetståg kan förstärka
regionens geografiska läge som transportnav/knutpunkt.
Öresundsinstituttet har fått i uppdrag av MLR att ge en bild av MalmöLundregionens aktuella och framtida
samhällsutveckling. Johan Wessmans presentation är en del av detta uppdrag som kommer att landa i en rapport som
presenteras för styrelsen under våren. Rapporten kommer att ge en bra grund för MLR:s fortsatta utvecklingsarbete.

6)

Beslut om mötesdatum och värdskap för 2020 (bil. 2)

18.35-18.45

Förslag till datum för styrelsemötena för nästa år har i största möjliga mån beaktat kommunernas
kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten samt mötesdatum för Kommunförbundet Skåne,
SKL och Region Skåne.
Förslag till datum för styrelsemöten 2020 i MLR (samtliga kl. 16-19):
Tisdagen den 18 februari (Skurup)
Tisdagen den 28 april (Höör)
Tisdagen den 15 september (Staffanstorp)
Torsdagen den 8 – fredagen den 9 oktober (studieresa)
Tisdagen den 15 december (Trelleborg)
Den roterande ordningen för värdskap av styrelsemöten fram till och med 2025 bifogas för information.
Beslut: ovanstående datum fastslås för 2020.

7)

Överlämning av ordförandeskapet till Malmö stad

18.45-19.00

Föredragande: Katrin Stjernfeldt-Jammeh, Malmö stad
Lunds ordförande Philip Sandberg överlämnar ordförandeskapet till Malmö och Katrin Stjernfeldt-Jammeh.
Vilka frågor kommer att vara viktiga för MLR nästa år? Hur kan vi fortsätta utveckla samarbetet och
samarbetet med andra regionala/statliga aktörer? Vad behövs för att flytta fram våra positioner
ytterligare?

