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Nya geografiska gränser för Handelskammaren Mälardalen 
Beslutsunderlag Årsstämma 2018 
 
Medlemsföretagen i Eskilstuna och Strängnäs vill tillhöra Handelskammaren 
Mälardalen 
 
Bakgrund 

Östsvenska Handelskammaren omfattar Södermanland, Östergötland och Gotland. Inom detta 
område finns flera funktionella stråk, dvs geografier där människor rör sig på ett naturligt sätt 
exempelvis genom pendling. Mälardalen är idag en stark funktionell region och i flera 
avseenden finns en starkare samhörighet mellan Eskilstuna och Strängnäs med Örebro och 
Västerås än med Linköping och Norrköping. Under flera år har därför en diskussion funnits om 
huruvida medlemsföretagen i Eskilstuna och Strängnäs av geografiska anledningar hellre vill 
tillhöra Handelskammaren Mälardalen än Östsvenska Handelskammaren.  
 
Under 2017 gjordes en undersökning bland Östsvenska Handelskammarens medlemsföretag i 
Eskilstuna och Strängnäs som visade en enhällig önskan om att ”byta” Handelskammare. 
12 april 2018 röstade medlemmarna på Östsvenska Handelskammarens årsmöte för en sådan 
förändring. 
 
Handelskammaren Mälardalen ställer sig positiva till detta och erbjuder sig att ta över 
Östsvenska Handelskammarens verksamhet i Eskilstuna och Strängnäs kommun från och med 
1 januari 2019.  
 
Förslag till beslut 
Handelskammaren Mälardalens presidium rekommenderar Årsmötet 2018 att fatta beslut om 
att ändra Handelskammaren Mälardalens geografiska gränser.  
 
Presidiet rekommenderar att frågan delegeras till presidiet och VD att förhandla, planera och 
genomföra tillsammans med utsedda förhandlingspersoner för Östsvenska Handelskammaren. 
 
Eftersom förslaget innebär en stadgeändring behöver beslut fattas på två på varandra följande 
årsmöten, där ett av dem kan vara ett extra möte. Därför planeras en extra stämma under 
hösten 2018, i både Östsvenska Handelskammaren och Mälardalens Handelskammare. 
 
1. Stadgeändring, Handelskammaren Mälardalens stadgar. 

§1: Nuvarande lydelse: 
”… Föreningens verksamhetsområde (region) är Örebro län och Västmanlands län”… 
§1: Ny lydelse: 
”… Föreningens verksamhetsområde (region) är Örebro län och Västmanlands län samt 
Eskilstuna och Strängnäs kommun.” 
 


