
  

FÖREDRAGNINGSLISTA

Fullmäktige

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019 kl 14.30 – ca 16.30
(enligt tidigare utsänd kallelse) 

Plats: Gamla Börssalen, 2 vån, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
 
 ______________________________________________________________________

1. Val av sekreterare vid mötet

2. Val av två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat

4. Protokoll från föregående sammanträde
- Fullmäktigesammanträde den 29 november 2018, bilaga

5. Det nya politiska landskapet i EU-valet
– Olle Schmidt, Liberalerna, tidigare ledamot i EU-parlamentet, nu ordf i 
Liberalernas valberedning

6. Avrapportering från fullmäktiges arbetsgrupper 
- Fullmäktiges arbetsgrupp om Östersjöområdet
- Fullmäktiges arbetsgrupp om utvecklingen i Öresundsregionen

7. Prioriteringar inför Handlingsplan 2020, bilaga
- Ställningstagande till prioriterade områden/frågor

8. Workshop om omvärldsanalys inför ny Vision för Handelskammarens 
arbete, bilaga 

9. Handelskammarens arbete med ”GLA” – gymnasiala lärlingsanställningar
- Lotta Naglitsch föreståndare på Skolverkets Lärlingscentrum inleder

10. Mentometeromröstning i aktuella frågor

11. Övrigt
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Prioriteringar inför Handlingsplan 2020

Fullmäktige fattar beslut om Handelskammarens övergripande verksamhet i en årlig 
handlingsplan som beslutas vid höstmötet varje år. 2020 års Handlingsplan fastställs av 
fullmäktige vid höstmötet den 28 november 2019. 

Handlingsplanen tas också upp på fullmäktige i maj för att förbereda förslag inför höstmötet och 
diskutera prioriteringar inom policyarbetet. 

Till grund för Handlingsplanen ligger en vision. Den nuvarande Handelskammarens Vision 
2020. Denna kommer att uppdateras under 2020.

Gällande handlingsplan biläggs.



                                     

Handlingsplan för verksamheten 2019
Fastställd av Fullmäktige den 29 november 2018
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Förslaget i punktform (sida 1 av 2)

Fullmäktige bör skapa två nya arbetsgrupper som formar riktlinjer för Handelskammarens 
arbete avseende:

 Öresundsregionen
 Östersjöområdet

Handelskammaren genomför löpande kvantitativa analyser av samhällsekonomiska frågor. 
Under 2019 föreslås bland annat arbete med följande 

 BostadStorstad – analys av bostadsmarknaden
 Sydsverige Live 2019
 Produktivitetskommissionen
 Omvärldsanalys inför ny vision

Handelskammarens affärsservice och arbete med internationell handel är viktiga bidrag till 
regionens affärsklimat. Under 2019 prioriteras

 Arbete med digitalisering av Handelskammarens erbjudande
 Information om Brexit
 Incoterms
 100-listan

Handelskammarens arbete med tillgänglighet/infrastruktur föreslås fokusera på följande

 Fortsatt arbete för investeringar i E6 efter valet och fortsatt arbete med E22 AB bland 
annat kring elvägar.

 Satsning på tillgänglighet i vägnätet utanför större städer
 Tidig koordinering med regionens aktörer inför nästa tolvårsplan (beslut 2022) både 

kring finansiella frågor och prioriteringar
 Aktivt arbete med flygets villkor i Sydsverige – en ny modell för finansiering av 

flygplatser och understöd till regioners flygplatser
 Arbetet med fast förbindelse Helsingborg-Helsingör går in i en ny fas genom att en 

officiell statlig dansk-svensk analys har inletts
 Under 2019 kommer klartecken på den fasta Fehmarnförbindelsen och arbetet i 

Fehmarn Belt Business Council börjar trappas upp
 Undersökning och analys av hur sydöstra Sveriges arbetsmarknadsområden kan knytas 

närmare varandra

Förslaget i punktform (sida 2 av 2)
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Under 2019 föreslås att följande ges prioritet vad gäller kompetensfrågor

 Uppstart av lärlingsprogram i Sydsverige i samarbete med skolverket och regionens 
yrkesskolor.

 Internationell kompetens – uppmärksamhet åt möjligheterna med internationella 
rekrytering och förenkling av processer för arbetstillstånd 

 Kompetensomställning – bevaka tillgång till livslångt lärande, validering och 
uppmärksamhet åt nya sätt att arbeta med kompetensutveckling

 Fortsatt arbete med våra skoltävlingar och priser 
 Fortsatt arbete med och utveckling av EPIC

Prioriteringar inom integration 

 Under året avslutas arbetet med yrkesutbildning och förmedling av jobb till nyanlända 
inom projektet Dubbel yrkesutbildning och ligger till grund för förändringsarbete i 
regelverken så att lyckosamma projekt kan fullföljas

 Engagemang i Open Skåne

Stöd till näringslivets hållbarhetsarbete 

 Företagens tillståndsfrågor och företagsnätverk för miljöfrågor
 Arbete med Agenda 2030 – information till medlemsföretag om hur praktiskt arbete 

kan se ut 
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Arbetsgrupper 

Fullmäktige bör skapa två nya arbetsgrupper som formar riktlinjer för Handelskammarens 
arbete avseende:

 Öresundsregionen
 Östersjöområdet

Under 2019 föreslås att arbetsgrupper skapas inom fullmäktige för att behandla två 
frågeställningar. Dessa bör slutrapportera på höstmötet 2019 och Ordföranden/VD bör som 
tidigare ges mandat att sätta samman grupperna. Uppdraget för respektive grupp konkretiseras i 
samband med uppstart av arbetet. Förslag på teman är:

Öresundsregionen

Snart fyller Öresundsbron 20 år. När den öppnade pendlade 900 personer mellan Malmö och 
Köpenhamn. Nu är siffran över 15 000. Malmöborna drar nu in större inkomster från 
Köpenhamn (10% av stadens BNP) än från Lund (9%). 
Nationellt är intresset måttligt i Sverige och Danmark. Frågan är vilka frågor Handelskammaren 
bör driva för att få ny kraft i integrationen.

Östersjöområdets framtid 

På 90-talet arbetade ett stort antal organisationer inom näringsliv och diplomati för att bygga 
marknadsekonomiska institutioner i Polen, Baltikum och Ryssland. Handelskamrarna drev 
BCCA (Balic Sea Chambers of Commerce and Association). Arbetet var framgångsrikt men idag 
har nätverken lagts på is. Det har aldrig varit mer affärer i regionen än vad det är idag, men 
samtidigt finns det en osäkerhet om den framtida utvecklingen. Det finns en ovisshet hos många 
om hur marknaderna fungerar i Baltikum, Polen och Ryssland och vad det betyder för 
Sydsveriges näringsliv och dess godsflöden. Uppdraget är att försöka sammanställa och 
sammanfatta utvecklingen och dra slutsatser för exempelvis satsningar på infrastruktur och 
kompetensförsörjning, eller Handelskammarens arbete med affärsservice. 
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Analysarbete

De senaste åren har Handelskammaren utvecklat den egna kapaciteten till avancerad 
samhällsanalys och inlett strategiska samarbeten med analytiker både i regionen och nationellt. 
Detta har mycket stor betydelse eftersom gedigen faktabas är grunden till lyckat 
förändringsarbete när det gäller samhällsfrågor. Detta analysarbete pågår fortlöpande. Ett antal 
tydliga produkter har tagits fram och dessa utvecklas även under 2019.

BostadStorstad är en analys av nybyggnation och bestånd för villor och bostadsrätter i de tre 
storstadsregionerna. Den utkommer regelbundet sedan 2017 och kommer ges ut under 2019. 

Sydsverige Live är en bred analys av näringslivets tillväxtförutsättningar baserat på både statistik 
och ett stort antal intervjuer med företagsledare. Den tas fram i samarbete med Industrifakta och 
sedan 2018 även med Länsförsäkringsbolagen i Sydsverige som partner.

Produktivitetskommissionen har varit ett större samarbete med regioner och de stora 
kommunerna kring vad som driver produktivitet i näringsliv och samhälle och hur olika insatser 
kan bidra till produktivitet. Det fortsätter med uppföljningar i Skåne och ett nytt projekt i Sydost 
inleddes under 2018 och fortsätter under 2019.

Under 2019 föreslås också ett arbete med en större omvärldsanalys – med scenarier – som kan 
vara inspel till framtagande av en ny vision för Handelskammarens arbete.

Handelskammaren genomför löpande kvantitativa analyser av samhällsekonomiska frågor. 
Under 2019 föreslås bland annat arbete med följande: 

 BostadStorstad – analys av bostadsmarknaden
 Sydsverige Live 2019
 Produktivitetskommissionen
 Omvärldsanalys inför ny vision
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Affärsservice och internationell handel

Handelskammarens affärsservice och nätverk är viktiga bidrag till regionens affärsklimat. Vi 
arbetar med öppna nätverk (företagsbesök och affärsteman) och nätverk för olika 
ledningsfunktioner (Försäljning, HR, Inköp, Trade). En viktig del är vårt breda utbud av 
utbildningar (snabba utbildningar på aktuella affärsteman som ger introduktion och översikt).

Handelskammarens affärsservice och arbete med internationell handel är viktiga bidrag till 
regionens affärsklimat. Under 2019 prioriteras

 Arbete med digitalisering av Handelskammarens erbjudande
 Information om Brexit
 Incoterms – nya regler 
 100-listan

Ökad digital service 
Handelskammaren utfärdar officiella intyg om varors ursprung och andra handelsdokument. 
Stora delar av denna tjänst sker digitalt sedan många år genom tjänsten CERTIATA plus 
(www.ceriata.se). Erbjudandet med digital service av dessa dokument har utökats successivt och 
arbetet mot ökad digital service fortsätter som ett led i det övergripande arbetet med 
digitalisering 

Brexit
Den 29 mars 2019 kommer Storbritannien att lämna EU. Villkoren för utträdet och det framtida 
förhållandet kommer vara oklara in i det sista. Vi förbereder med utbildningar och rådgivning 
kring hur detta ska hanteras. Kurser i juridik har rullats ut under 2018 och vi planerar för mer 
under 2019.

Incoterms
Incoterms-reglerna omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta 
inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, 
och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Dessa uppdateras nu och under 2019 
blir det viktigt med information om detta.

100-listan
100-listan med kvinnor som kan ta plats i styrelser har blivit en stor framgång och arbetet 
utvecklas 2019. Bland annat behövs bättre täckning utanför Skåne.

http://www.ceriata.se/
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Tillgänglighet/infrastruktur

Handelskammarens arbete med tillgänglighet/infrastruktur föreslås fokusera på följande.

 Fortsatt arbete för investeringar i E6 efter valet och fortsatt arbete med E22 AB bland 
annat kring elvägar.

 Satsning på tillgänglighet i vägnätet utanför större städer
 Tidig koordinering med regionens aktörer inför nästa tolvårsplan (beslut 2022) både 

kring finansiella frågor och prioriteringar
 Aktivt arbete med flygets villkor i Sydsverige – en ny modell för finansiering av 

flygplatser och understöd till regioners flygplatser
 Arbetet med fast förbindelse Helsingborg-Helsingör går in i en ny fas genom att en 

officiell statlig dansk-svensk analys har inletts
 Under 2019 kommer klartecken på den fasta Fehmarnförbindelsen och arbetet i 

Fehmarn Belt Business Council börjar trappas upp
 Undersökning och analys av hur Sydöstra Sveriges arbetsmarknadsområden kan knytas 

närmare varandra

Regeringen lade före sommaren 2018 fram beslut om en ny nationell prioritering av vägar och 
järnvägar 2018 – 2029. Dessa planer ses över var fjärde år och arbetet med nästa plan inleds i 
stort sett så snart den gamla klubbats. Planerna är inte helt låsta utan klubbas och finansieras 
sedan år för år.

Tidig koordinering inför nästa plan
Handelskammaren bör förbereda nästa planarbete med ännu mer grundlig förankring i regioner 
och kommuner för att få till stånd större totala satsningar i Sydsverige. Hit hör att förverkliga 
visioner inom Sydost, dvs att skapa en gemensam arbetsmarknad med bättre kommunikationer 
och att verka för en utbyggd västkustkorridor.

Därtill finns ett par satsningar som har förutsättningar att ges påfyllning redan denna 
mandatperiod.

E6 och E22, samt mindre vägar
E6 genom Skåne kan få del av större investeringsmedel som är avsatta för så kallade 
trimningsåtgärder. Detta gäller även E22 där möjligheter finns att konstruera en pilotanläggning 
för elväg likt den i Sandviken.

Trafikverket har i syfte att öka säkerheten skyltat ner ett antal vägar från 90 till 80 km/h. 
Exempel i Sydsverige är väg 30 och väg 19. Överklaganden har gillats av regeringen, men nya 
beslut därefter har ändå resulterat i att Trafikverket sänkt hastigheten. Vi bör gentemot den nya 
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regeringen driva att förbättrad säkerhet på dessa vägar inte ska ske på bekostnad av minskande 
tillgänglighet, utan säkras genom investeringar. Det rör sig om stråk där det saknas alternativ till 
vägen.

Flyg – ny modell för finansiering av flygplatser
Fullmäktiges arbetsgrupp för flygfrågor har föreslagit arbete med en ny modell för finansiering 
av Sveriges regionala flygplatser. En statlig utredning pågår nu med detta syfte och 
Handelskammaren bör vara aktiv under 2019.

Sverigeförhandlingen
I den så kallade Sverigeförhandlingen ingår tre projekt; nya stambanor för höghastighetståg, 
storstadspaket i de tre storstadsregionerna och en framtida HH-förbindelse. När det gäller HH är 
nu arbetet igång genom en officiell dansk-svensk analys och Handelskammaren bör därför öka 
bevakningen och aktiviteten.

Fehmarn Bält-förbindelsens potential
Miljöprövningen avslutas enligt alla bedömningar under 2019 och därmed kan själva bygget av 
tunneln under Fehmarn inledas. Vi arbetar för att öka kännedom om projektet och dess 
konsekvenser hos politiker och näringsliv. Projektet kostar inalles ca 100 miljarder DKK 
inklusive landanläggningar och man räknar med att förbindelsen öppnas 2028.

Större lokala arbetsmarknader
Ett viktigt syfte med infrastruktur är att bygga större tillgänglighet avseende kompetens, alltså 
räckvidd på arbets- och bostadsmarknader. Detta behöver analyseras mer i detalj inte minst i 
Sydost.
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Kompetensförsörjning 

Kompetensbristen är mycket tydlig och matchningen mellan företagens behov och arbetskraftens 
kompetens och utbildning tycks försämras. En viktig fråga framöver är också omställning av 
kompetens till nya krav i arbetslivet och näringslivet. Handelskammaren driver en rad projekt 
kring motivation för lärande som våra skoltävlingar Pythagoras Quest och Språkolympiaden 
(dessa engagerar 32 500 elever per år) och priserna Sveriges bästa lärare och Årets tekniker 
skapats. 

Under 2019 föreslås att följande ges prioritet vad gäller kompetensfrågor

 Uppstart av lärlingsprogram i Sydsverige i samarbete med Skolverket och regionens 
yrkesskolor.

 Internationell kompetens – uppmärksamhet åt möjligheterna med internationella 
rekrytering och förenkling av processer för arbetstillstånd 

 Kompetensomställning – bevaka tillgång till livslångt lärande, validering och 
uppmärksamhet på nya sätt att arbeta med kompetensutveckling

 Fortsatt arbete med våra skoltävlingar och priser 
 Fortsatt arbete med och utveckling av EPIC

Yrkesutbildning – lärlingsutbildning för Sydsvenska företag
Handelskammaren tillsatte en arbetsgrupp för yrkesutbildning 2017 och som led i detta försöker 
vi trappa upp aktiviteterna vad gäller lärlingsprogram för unga i gymnasieåldern. Event är 
inplanerade och vi förbereder ett större projekt tillsammans med Skolverket och yrkesskolor i 
Sydsverige.

Internationell kompetens
Behoven av internationell kompentens växer. Företagen rapporterar i vår enkät inom ramen för 
Sydsverige Live att 1 av 50 arbetstagare idag är internationella. Detta leder till att två frågor 
aktualiseras. För det första tillståndsprocessen som har visat sig väldigt komplex och svår att 
hantera för företag. Här behövs bättre processer från statens sida (Migrationsverket). För det 
andra tillgången till internationella skolor i Sydsverige, där utbudet behöver byggas ut 
successivt.

Kompetensomställning
I takt med teknikutvecklingen förändras arbetsuppgifter och behoven av kompetensomställning 
växer. Universiteten och högskolorna är idag inte rustade för att möta behovet av livslångt 
lärande och samverkan med näringslivet är viktigt för att säkra relevant utbud. Omställning 
handlar också om nyanländas möjligheter, bland annat genom validering och kompletterande 
utbildningar. 
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Motivation för lärande – tävlingar och priser
Arbetet med frågan bör fortsätta genom arbete med mattetävlingen Pythagoras Quest för 
högstadiet, språktävlingen Språkolympiaden för grundskolan och gymnasiet samt priserna 
Sveriges bästa lärare och Årets tekniker.

Utveckling av EPIC
Epic är en satsning på gemensam utveckling av teknisk kompetens i Växjö. Flera aktörer delar 
på en stor resurs i form av ett kompetenscentrum med egen maskinpark. Handelskammaren har 
varit aktiv i bildandet och bör aktivt medverka i den fortsatta utvecklingen.
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Integration 

Fullmäktige har beslutat att integration av nyanlända ska vara ett nytt fokusområde de 
kommande åren. En särskild separat PM om Policy för Integration antogs av fullmäktige under 
2016. 

Prioriteringar inom integration 2019 

 Under året avslutas arbetet med yrkesutbildning och förmedling av jobb till nyanlända 
inom projektet Dubbel yrkesutbildning och ligger till grund för förändringsarbete i 
regelverken så att lyckosamma projekt kan fullföljas

 Engagemang i Open Skåne

Projektet Dubbel yrkesutbildning drivs ihop med Malmö stad som ett försök att tillämpa 
pedagogik från den tyska lärlingsmodellen på nyanlända. Enkelt uttryckt börjar processen med 
ett jobb och sedan kopplas skola/utbildning på som stöd för att kunna genomföra jobbet. 
Närmare 100 nyanlända har på detta sätt fått jobb, men projektet har också inneburit konkret 
erfarenhet av hur stela dagens system för arbetsförmedling och integration är. Vi kommer att 
dokumentera detta och använda det som input i ett förändringsarbete av den nationella politiken 
på området.

Engagemanget i Open Skåne, som är fortsatt framgångsrika, fortsätter.
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Hållbarhetsarbete 

Stöd till näringslivets hållbarhetsarbete 

 Företagens tillståndsfrågor och företagsnätverk för miljöfrågor
 Arbete med Agenda 2030 – information till medlemsföretag om hur praktiskt arbete 

kan se ut 

Handelskammaren arbetar också med miljö och klimatfrågor. Under 2018 har ett omfattande 
arbete med att förbättra processerna krig miljötillstånd i Skåne och det behöver fullföljas under 
2019. Vidare föreslås arbete för att underlätta för företag att tillämpa agenda 2030.
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Workshop omvärldsanalys ny Vision för handelskammaren

Den nuvarande Handelskammarens Vision 2020 kommer att uppdateras under 2020.

Inför detta arbete genomför vi en kort workshop för att fånga upp vilka frågor ledamöterna i 
fullmäktige arbetar med i sina omvärldsanalyser. Detta är ett första inspel till processen som 
startar på allvar under 2020.


