
   

FÖREDRAGNINGSLISTA

Fullmäktige

Tid: Torsdagen den 26 november 2020 kl 14.15 – 15.45
(enligt tidigare utsänd kallelse) 

Plats: Digitalt. (Länk till mötet skickas ut separat)  
 ______________________________________________________________________

1. Val av sekreterare vid mötet

2. Val av två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat

4. Protokoll från föregående sammanträde
- Fullmäktigesammanträde 27 maj 2020, bilaga

5. Beslut om medlemsavgift till Handelskammaren, bilaga 

6. Vision 2025, bilaga 
- Redovisning av arbetsgruppens förslag 
- Diskussion samt beslut om Vision 2025

7. Handlingsplan 2021
- Workshop om prioriteringar inför 2021

8. Mentometeromröstning i aktuella frågor

9. Övrigt
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Pkt. 5
- Beslut om medlemsavgift

till Handelskammaren



Medlemsföretagens avgift till Handelskammaren består av två komponenter;

 en medlemsavgift som beslutas av fullmäktige och 
 en serviceersättning som beslutas av Handelskammarens Service AB:s styrelse.

Basavgiften, som betalas av företag med upp till tio medarbetare inom Handelskammarens 
område, uppgår år 2020 till 3.825 kr/år. 

Under de senaste åren har serviceersättningen, som baseras på antalet anställda, årligen 
succesivt justerats att utöver basavgiften vara 88 kr per anställd (utöver de tio som ingår i 
basavgiften). Det vill säga att medlemsföretag med fler än tio anställda per anställd betalar 88 
kr/anställd därutöver.

Förslaget är att inför 2021 justera medlemsavgiften, som varit oförändrad sedan 2015, 
från 500 till 600 kronor. Det innebär också att basavgiften justeras till 3.925 kronor/år. 

Serviceersättningen föreslås däremot vara oförändrad.
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Vision 2025
Produktiv tillväxt för framtiden



Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en 

privat organisation som arbetar i sydsvenska företags 

intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland an-

nat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi 

stöder affärer genom service inom internationell handel 

och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nät-

verk och på våra många möten. Handelskammaren har 

drygt 2 500 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, 

Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Utan natio-

nell överbyggnad formar vi vår egen agenda.
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1. Omvärldsanalys, 
vision och handlings-
plan

Under våren 2020 genomförde Handelskammaren ett 

arbete med att ta fram en ny omvärldsanalys. Denna 

presenterades för årsmötet i maj 2020 och Handelskam-

marens fullmäktige ställde sig bakom analysen. Syftet var 

att nå fram till en syn på omvärlden som - så långt som 

möjligt - delas brett av företag i Sydsverige.

Med denna gemensamma syn på trender och utveckling i 

omvärlden tillsattes en arbetssgrupp; 

• Kerstin Lindell, Bona AB, Malmö ordf

• Sven Kristensson, Nederman Holding AB, Helsingborg 

• Ulrika Hallengren, Wihlborgs Fastigheter AB, Malmö

• Henric Fransson, Ballingslöv AB, Ballingslöv 

• Åsa Keller, Scandic Hotels AB, Halmstad

• Helena Lönegård, Saab Kockums AB, Karlskrona 

• Nils Eriksson, Alvesta Galvaniseringsverkstad AB, Alvesta 

• Pär Tornemo, Yaskawa Nordic AB, Torsås 

• Helena Olá, Ericsson AB, Karlskrona

Arbetsgruppen har till uppdrag att formulera en vision för 

Sydsverige och Handelskammarens arbete. En vision är 

en målbild som nås genom förändringsarbete med fokus 

på ett antal områden som bör prioriteras. 

För att få en uppfattning om utvecklingen i förhållande till 

visionen behövs en väl avvägd uppföljning av olika para-

metrar. Denna feedback är viktig, men behöver balanseras 

så att den har en rimlig omfattning.

Varje år speglas arbetet med fokusområdena i en hand-

lingsplan som antas av fullmäktige på hösten. Denna ger 

inriktning och mandat åt organisationen att agera.

Handelskammarens process i framtagandet av visionen.
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2. Vision, årlig  
handlingsplan och 
utvärdering
Fundamentet för Handelskammarens arbete bygger på 

diskussion och beslut i den grupp av företagsledare som 

medlemmarna har valt till fullmäktige.

I fullmäktige diskuteras och beslutas den agenda som 

Handelskammaren arbetar efter.

Även om frågor kan dyka upp med kort varsel så är 

grunden för detta en långsiktig vision. Detta dokument 

utgör förslaget på en ny vision för Handelskammaren och 

Sydsverige fram till 2025.

Utifrån visionen skapas varje år en handlingsplan som  

antas vid fullmäktigesammanträdet på hösten inför  

kommande år.

Fortsättningsvis kommer även en årlig utvärdering att 

göras av utvecklingen i regionen, en progress report.

Handlingsplan 2021

Handlingsplan 2022

Handlingsplan 2023

Handlingsplan 2024

Handlingsplan 2025

Vision 2020-2025



3. En vision för  
Sydsverige

År 2025 har det gått tio år sedan en stor flyktingkris i Syri-

en ledde till att Schengen - de öppna gränserna inom EU 

- suspenderades och ID-kontroller vid Öresund infördes. 

Detta påverkar sannolikt fortfarande diskussion och poli-

tik. Storbritannien har lämnat EU. Alla länder arbetar med 

att hantera efterföljden av pandemin i sina statsbudgetar. 

Men Fehmarnbältförbindelsen byggs för fullt och skapar 

positiva förväntningar och ESS-anläggningen i Lund har 

kommit igång. Dessutom skapar ny teknik som 5G nya 

möjligheter.

Det finns en rad sådana omständigheter som påverkar hur 

världen ser ut. Men en vision ska handla om hur vi vill att 

världen ska se ut, givet vår utgångspunkt idag.

Nedan följer en del av det som vi vill ska känneteckna vår 

region om fem år;

• De lokala arbetsmarknadsområdena i Sydsverige har 

alla en ökad och produktivitetsdriven tillväxt. Vi ser 

klara tendenser till geografisk arbetsmarknadsförsto-

ring genom satsningar på pendling och digitalisering. 

Detta gör att fler personer kan nå fler arbetsplatser 

och förbättrar rekrytering.

• Företag ställer om sina affärsmodeller och de tende-

rar att ha inslag av digitala lösningar och hållbarhet, 

bland annat i form av mätning av klimatavtryck. Som 

följd finns behov av komptenesutveckling.

• Det sker stora satsningar på digitalisering vilket bland 

annat innebär:

 ○ Fler investeringar i produktion bland sydsvenska 

företag. 

 ○ Stabil distribution/logistik genom digitala lösningar 

och produktion närmare kund.

 ○ Ett växande antal tjänsteföretag baserat på kompe-

tens inom IT.

• Detta har blivit möjligt genom en snabb utbyggnad 

av modernt bredband. Det finns en planeringsbar 

elförsörjning och elområde SE-4 med högre priser har 

avlägsnats.

• Samhället har hämtat sig efter Coronapandemin och 

makroekonomiskt har länder satsat på att skapa 

tillväxt för att betala av sina skulder, snarare än ökade 

regleringar och skatter. 

• Internationella marknader präglas återigen av mindre 

friktion. Rekryteringar hindras inte av regelverk. Varu-

flöden är öppna och rörlighet för människor, tjänster 

och kapital över landgränser har väsentligt ökat 

sedan 2020.

• Sydsvenska regioner och kommuner är mer inter- 

nationella. Det finns bra internationella skolor och en 

god miljö för internationellt rekryterade medarbetare 

i samtliga större regioner. Detta lockar även investe-

rare.

• Öresundsregionens integration ökar. En ny fast förbin-

delse vid Helsingborg-Helsingör (HH) är beslutad och 

regionen ses allt mer som en gemensam resurs för 

forskning, utveckling och human resources. Debatt 

om att snabba på en renodlad pendlings-metro i 

Malmö som del av Köpenhamns tunnelbana pågår. 

Öresundsförbindelsens kassaflöde betalar regional 

infrastruktur.

Hur vill vi att Sydsverige ser ut 2025?

6 EN VISION FÖR SYDSVERIGE
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Vi ser klara  
tendenser till  
geografisk arbets-
marknadsförstoring 
genom satsningar på 
pendling och digitali-
sering.

• Sydsverige har fått större utdelning vad gäller statens 

satsningar på vägar och järnvägar. 

 ○ Sydostlänken byggs eller är byggd.

 ○ Kust-till-kustbanan har skapat integration mellan 

residensstäderna i Sydost med 45 minuters restid.

 ○ Väg E22 är klar genom Skåne och på god väg  

övriga sträckor. Elektrifiering av godstrafik på väg 

har inletts.

 ○ Väg E6 längs Västkusten är utbyggd till 3+3 och 

trafiken justeras med intelligenta system.

 ○ En rad tågsatsningar i synnerhet dubbelspår Hässle- 

holm-Malmö i drift eller under konstruktion, bland 

annat dubbelspår längs Västkusten.

 ○ Ny stambana är beslutad.

 ○ Genom dessa satsningar förbereds nu en omställ-

ning till stora volymer internationella tågresor.  

Fehmarnförbindelsen öppnar 2029 och förberedel-

ser med ny logistikstrategi sker både hos tågope-

ratörer och företag som ser över distribution och 

lager. Öresundsregionen knyts närmare Hamburg- 

regionen med 1,8 miljoner invånare.

 ○ Biljettsystem fungerar i hela regionen från Kalmar 

till Kastrup. Finansieringssystem för infrastruktur 

har setts över och det finns OPS-modeller.

• Flyget går mot helt fossilfri drift och staten tar större 

ansvar för sydsvenska regionala flygplatser.

• Företagens klimatavtryck minskar genom ständig 

förbättring och enskilda språng. Digitalisering och en 

fungerande elmarknad gör detta möjligt.

• Företagen lägger mindre resurser på säkerhet.

 ○ Digital säkerhet ökar genom effektivare mjukvara 

och hårdvara.

 ○ Digitala brott hanteras bättre av polis och skyddet 

blir billigare och mer effektivt.

 ○ Brottslighet mot företag har minskat.

 ○ Brottsligheten i utsatta områden är tillbakapressad. 

• Sydsverige har växande satsningar på forskning och 

utveckling. ESS är i drift och sätter regionen på kartan 

som draglok. Men även företag satsar mer och uni-

versiteten ökar sina anslag. En mer internationell lokal 

miljö spär den på trenden.

• Yrkesutbildning är allt vanligare som karriärstart. Det 

finns gymnasielärlingsprogram, mer relevanta utbild-

ningar på yrkeshögskolor (YH) och insatser för bättre 

matchning av nyanlända som ökar integrationen. 

Kontaktytan mellan skola och företag ökar igen och 

prao har börjat göra comeback.

• Vår region karaktäriseras av många företag som är 

branschledande när det gäller att främja miljövän-

liga affärsmetoder. Att sträva efter att skydda och 

upprätthålla vår miljö är givet i varje steg i deras 

produktlivscykler; från utveckling och produktion, till 

kundanvändning och sophantering.

• På samma sätt verkar våra politiker för att underlät-

ta för våra företag att ta de miljöeffektiva kliv som 

önskas. Infrastruktur stödjer och möjliggör företagens 

klimatarbete, exempelvis genom system för ladd- 

stolpar, biobränslen och digitalisering.
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4. Fokusområden för 
förändringsarbete
För att förvekliga den framtid som beskrivs här behöver 

Handelskammaren vara aktiv på ett antal prioriterade 

områden.

Vi föreslår att dessa samlas under ”programområden” 

eller övergripande teman. Ett av dessa har mer karaktär av 

processmål.

Produktiv tillväxt 2025
 

Det yttersta målet är att sydsvenska företag i samtliga 

våra lokala arbetsmarknader har produktiv tillväxt. Produk-

tivitet är ett enkelt men tydligt mått på att arbete, teknik 

och processer i företagen är aktuella och relevanta för en 

global marknad. Detta är därför arbetsnamnet på visionen.

För att nå detta ska Handelskammaren vara aktiv på 

följande områden: 

Internationalisering

• Verka för frihandel och de fyra friheterna på den inre 

marknaden. Motverka nya tullhinder även kallade 

non-tariff hinder såsom krav på märkning.

• Verka för öppna gränser och fördjupad integration i 

Öresundsregionen.

• Verka för att Schengenområdet (fri rörlighet inom EU) 

utvecklas och håller transport och rörlighet öppna 

(bland annat genom Eurochambres).

• Tulldagen uppmärksammar årligen viktiga handelspo-

litiska händelser.

• Handelskammaren verkar för att kommuner och 

regioner skapar en internationell hemmaplan med 

internationella skolor och andra inslag som gör det 

attraktivt för internationell kompetens att verka i 

Sydsverige.

 

Digitalisering 

Handelskammaren behöver verka för att det finns tillgång 

till snabb uppkoppling (bredband).

• Verka för snabb utrullning av modernt bredband och 

att tekniken snabbt implementeras i organisationer/

företag.

• Handelskammaren erbjuder seminarier och andra 

insatser om detta som affärsservice.

• Fast bredband är allmänt tillgängligt i Sydsverige.

Agenda 2030; Hållbarhet, klimat och miljö

• Arbete med Agenda 2030 – social, ekonomisk och 

klimatmässig hållbarhet. 
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• Satsningar på VA-försörjning till industri.

• Information och arbete med företagens klimat och 

miljöfrågor, liksom att beskriva framgångsrikt arbete i 

företag som inspiration.

Arbete med att stat, region och kommun underlättar före-

tagens klimatarbete. 

Säkerhet

Stort fokus kommer att behövas läggas på säkerhets- och 

trygghetsfrågor. 

• Handelskammaren är aktiv i Tillsammans mot brott 

och likande brottsförebyggande insatser som våld i 

nära relation.

• Arbete med information om hur säkerhetsarbete kan 

gå till och skydd mot digitala brott i samarbete med 

Polismyndigheten.

• Insatser för kunskapsspridning

Basinfrasturktur

• Effektbrist och elpriser.

 ○ Stabilt nät och god tillgång vid nyinvesteringar.

 ○ Prisområde fyra försvinner och ger lägre priser.

• Verkar för nya stambanor för höghastighetståg.

• Verkar för satsningar på väg/järnväg inom den natio-

nella tolvårs-planen, Inklusive bland annat;

 ○ Kust till kustbanan som länk till nya stambanor, 

sydostlänk och E22.

 ○ Fyrspår genom Skåne, västkustbana, E22, E6 ge-

nom Skåne, Kristianstad-Hässleholm, Malmö-Ystad.

• Satsning på modernt bredband (se tidigare).

• Utveckling av tillgång till flyg.

• Utnyttja och förbereda Fehmarnförbindelsen.

• Fasta förbindelser över Öresund (först HH och där- 

efter en Metro).

• Snabbare förbindelser inom megaregionen Oslo- 

Göteborg-Öresund.

Kompetens och innovation

• Verka för utbyggd yrkesutbildning.

 ○ Bättre matchning genom lärlingsprocess.

 ○ Gymnasielärling.

 ○ Yrkeshögskola.

• Verka för ökade investeringar i forskning och utveck-

ling samt högre utbildning.

• Verka för effektiva och relevanta forskningsmiljöer 

såsom forskningsparker.

Regional anpassad politik

• Verka för att statlig näringspolitik (i vid mening) bättre 

anpassas till sina unika villkor. 

• Verka för bättre analysunderlag av våra villkor för mer 

relevanta insatser.

• Arbete med stadsutveckling och lokala arbetsmark-

nader.
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5. Uppföljning 
– Att mäta och veta
Två begräsningar bör beaktas vid urval av mått på verk-

samheten och regionens utveckling. Den ena är kostnaden 

i personalresurser och utgifter och den andra är datakvalitet 

(relevans och kvalitet). 

Mått på hur Handelskammarens arbete uppfattas av  

företagen - varumärkesprofil

Handelskammaren som organisation mäts över tid med fyra 

variabler.

• Handelskammarens marknadspenetration bland företag i 

region avseende två dimensioner: 

 ○ Storlek på företagen (antal sysselsatta i regionen).

 ○ Bransch.

• I årligen återkommande ”nöjd-kund”-mätningar bland 

befintliga medlemsföretag.

• I årliga undersökningar bland icke-medlemsföretag med 

frågor om: 

 ○ Känner man till Handelskammaren?

 ○ Har man valt att inte vara medlem? 

 ○ Om man valt att inte vara medlem, vilka är skälen?

• Handelskammarens mediaexponering.

Mått på regionens utveckling

Det finns en rad mått på regioners utveckling. En möjlighet är 

att dessa mått presenteras i en kort och koncis enkel årlig pro-

gress report där några fasta tal återkommer och där det också 

finns möjlighet att ta fram data som speglar en fördjupning. 

Denna kan göras publik med kommentar.

Data av hög kvalitet har som regel viss eftersläpning, men kan 

lika fullt ge en bild av riktning.

Möjliga årliga data:

• Tillväxt i lokala arbetsmarknader (data: SCB och AF).

 ○ Produktivitetsutveckling och ökad sysselsättning utgör 

tillsammans den totala tillväxten men är viktiga att 

redovisa separat för bättre förståelse av utvecklingen.

• Eventuellt snabbväxande företag i lokala arbetsmarkna-

der som komplement (data: Retriver).

• Täckningskartor bredband efter kommun (data: PTS).

• Tillgång till effekt.

 ○ Investeringsvolymer i nätöverföring.

• Hållbarhet.

 ○ Mått på miljö/klimat.
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• Mått på kompetensutveckling såsom

 ○ Beviljandegrad ansökningar till nya yrkeshögskoleprogram 

efter lokal arbetsmarknad.

 ○ Antal YH-program.

 ○ Antal gymnasielärlingar.

 ○ Antal studenter i högre utbildning.

 ○ Antal beviljade arbetstillstånd (Migrationsverket).

Vartannat år eller enstaka analyser.

• Företagens och offentliga sektorns investeringar i FoU  

(publiceras 2020, 2022, 2024).

 ○ Efter region och bransch/ämnesområde.

• Arbetsmarknadernas storlek och integration

 ○ Storlek på arbetsmarknaden över tid (befolkning).

 ○ Inpendling och utpendling från kommuner och regioner.

• Data kring Öresundsintegration.

• Data kring investeringar i basinfrastruktur. 

Särskilda mått

Ett sydostindex för att fånga integrationen i regionen, liknande 

tidigare Öresundsindex.

6. Vad händer nu? 
Handlingsplan och 
progress report
• Detta förslag till visionstext ska diskuteras och antas av 

visionsgruppen

• Förslaget ska skickas till fullmäktige för behandling på 

fullmäktigesammanträdet den 26 november 2020.

• En handlingsplan för 2021 tas fram baserat på visionens 

inriktning.

• 2021 till fullmäktigesammansträdet på hösten presen- 

teras en kortfattad progress report tillsammans med 

nästa års handlingsplan.



Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Tel 040 - 690 24 00

www.handelskammaren.com


