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Handelskammarens uppdrag 
Främja och Företräda
Företräda (Politisk påverkan)

-Infrastruktur

-Kompetensförsörjning

-Stadsutveckling

-Industri som tillgång

-Företagsklimatet

Främja (stärka ledarskapet)

-Nätverkande

-Utbildningar

-Juridisk service

-Internationell konsulting



Sveriges största handelskammare 
med 3000 medlemsföretag.

- Oms 98,6 milj kr

- Inga bidrag 

- ca 90 anställda

- 6 kontor

- 18 pers styrelse



Stark konjunktur!

Vi är inte förvånande!

Kommer fortsätta 

några år till!



Stark västsvensk konjunktur



Kompetensförsörjning största utmaningen 

anläggningsarbetare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, 

civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, golvläggare, 

murare, målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare 

och snickare, vvs-montörer,  apotekare, arbetsterapeuter, 

barnmorskor, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, 

fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor (samtliga 

inriktningar), läkare, personliga assistenter, psykologer, 

socialsekreterare, specialistsjuksköterskor, tandläkare, 

tandsköterskor och undersköterskor, förare av jordbruks-

och skogsmaskiner, lantmästare, skogsarbetare, skogsmästare, 

trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av lantbrukets 

husdjur, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, 

processoperatörer inom stål- och metallverk, smeder, 

svetsare, tunnplåtslagare, verktygsmakare

arkitekter och lantmätare, ingenjörsyrken inom 

elektroteknik, kemi och kemiteknik, logistik, 

maskinteknik, drifttekniker, fastighetsförvaltare, 

kemister, laboratorieingenjörer, miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och 

systemutvecklare, nätverks- och systemtekniker, 

supporttekniker, systemanalytiker och it-arkitekter, 

systemtestare och testledare, tandtekniker och 

ortopedingenjörer, bartendrar, företagssäljare, kockar, 

kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, inköpare och 

upphandlare, poliser, saneringsarbetare, servitörer, 

soldater och väktare, CNC-operatörer, 

fordonsmekaniker, fordonsmontörer, lackerare och 

industrimålare, maskinoperatörer (flera inriktningar), 

maskinställare, 

Källa: Arbetsförmedlingen jan 2020

Bristyrken i Västsverige:



Kompetens är en bristvara

- Bredda utbudet
Bygg ut utbildningsutbudet för att bättre 

möta näringslivets kompetensbehov.

- Rensa upp i oredan
Styr upp oredan i 

upphandlingsförfarandet

- Förenkla förutsättningarna
Förenkla för studenten att söka och 

fullfölja en vuxenutbildning.

Debatt: GP 27 jan 2020



Mathivation

Matematik är viktig 
grundkunskap 

Matematik = Vara bra på att 
inte fatta!

Näringslivet kan vara med!
Exempel 



Next Stop Gothenburg



Vi behöver en större 
arbetsmarknadsregion!
- Lättare för företagen att hitta rätt kompetens

- Lättare för arbetssökande att hitta ett intressant jobb

- Lägre arbetslöshet

- Högre tillväxt

- Fler branscher och mindre sårbart för konjunkturcykler

- …



2 av 5 järnvägar till Göteborg 
påminner om museijärnvägar

Gräfsnäs – Anten (bild)  – 30 km/h

Göteborg - Borås – 61 km/h

Malmö – Helsingborg – 115 km/h

Stockholm – Uppsala - 140 km/h

Borås

Uddevalla

Varberg

Trollhättan 

Skövde



Snabbkurs Höghastighetståg

- Normal bana där dagens moderna tåg kan köra.

- Kombination direkttåg (25%) och snabba regiontåg.

- Hastighet 250-320 km/h

- 10 milj resor idag, 20 milj resor 2035

- Sveriges befolkning 11 milj 2025, 12 milj 2040!

- Alternativ finansiering  frigör 40 mrd kr



Sträcka Restid idag Ny stambana Tidsvinst

Göteborg - Stockholm 03:09 02:00 1:09

Göteborg - Jönköping 02:00 00:40 1:20

Göteborg - Borås 01:05 00:30 0:35

Linköping - Borås 04:00 00:50 3:10

Höghastighetsjärnväg / 
ny stambana för regiontåg
i Götaland



Västsverige 2050

Stockholm får det svårt ….. 8 milj regionen!



Gränsen går vid Billdal



Sveriges huvudstad eller 
centralorten i Mälardalen

Arlandarådets uppdrag 

(enbart stockholmare och tre ministrar)

- Öka tillgängligheten till Norrland

- Göra Arlanda till Nordens största flygplats



Capital of Scandinavia
VS

Heart of Scandinavia



2030 är snart

Storstäderna växer och 

Göteborgsregionens geografiska läge är 

och kommer alltid vara vår styrka 



Fordonsindustrin



Geely bygger nytt 
innovationscentrum

Bild: GP

Centret ska ge plats för 3 500 

anställda och ska ha både 

lägenheter och ett hotell



Volvobolagen slår nya rekord
Gemensam omsättning på 706 mrd kr

Motsvarar

• Electrolux

• AtlasCopco

• Sandvik

• Scania

• SSAB

• Boliden

• SAS

• NCC

tillsammans

Rekord!

274 mrd kr
432 mrd kr, nytt rekord!

Sveriges största företag



Life Science



Ett helt nytt Life Science-centrum byggs i Mölndal för 3,5 miljarder kronor. Fastighetsbolagen 

Next Step och Vectura, som står bakom satsningen, ser ett framtida forskningskluster med 

7 000 anställda. 

Go:Co Life Science och hälsa



24 jan 2020



Go:Co Startups inom 

Life Science och Hälsa



Sahlgrenska Life

Innovativa företag i samarbete med 

vård och utbildning. Nationellt 

centra!



Sahlgrenska BOIC 
Bild- och interventionscentrum



Rymd-och flygindustrin



Maritima sektorn



Mode - textil



Textile Fashion Center, Borås

Europas ledande center för 

framtidens textilier



Grafenforskningen stärker rymd-
flygindustrin

Graphene Flagship är ett av tre så 

kallade Future and Emerging

Technology (FET) flaggskepp, 

finansierat av EU, 

med 145 konsortiepartners från 21 

europeiska länder.



Nationellt AI-center till Göteborg

100 milj kr/ år i 10 år

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUhcrFg43bAhWlx6YKHUHABwoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ameyo.com/blog/will-artificial-intelligence-ai-improve-contact-center-performance&psig=AOvVaw3Jch919RuY4xY_Jy0vo1D_&ust=1526656153544931
https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXopLZg43bAhUjDJoKHbwMAZsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.idgconnect.com/abstract/13422/afiniti-an-ai-centre-interaction-hideous&psig=AOvVaw0ytbzZbX3pcozxLLQ1P4Ve&ust=1526656206282221


Karlatornet klart 2022(?)



NYA HISINGSBRON 2021

Bild: Tomorrow



Marieholmstunneln invigs dec 2020



Detta är INTE Västlänken





Platinan växer fram i två etapper





Svenska MässanSvenska Mässan/Gothia Towers satsar!



Arenaprojektet



Lisebergs nya satsning - 1,9 mdr



World of  Volvo, en ikonbyggnad.





Gårda Vesta, 

PEAB och Platzer

25 resp 14 vån (97m)

26600 kvm 



City Gate, Nordens högsta kontorsbyggnad!



Forsåker Mölndal
3000 bostäder, arbetsplatser, 2 förbindelser över E6/spåren.

Kraft från Mölndalsån för att förse hushåll med el









TILLSAMMANS GÖR VI 

VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor

DET GÅR BRA NU!


