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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stockholmsregionens Europakontor AB (SEK) ägs av den ideella föreningen Stockholmsregionens Europaförening
(SEF) och bedriver föreningens verksamhet. SEK:s huvuduppdrag är att fungera som ett representationskontor
för Stockholmsregionen i Bryssel samt att bevaka och ta tillvara Stockholmsregionens intressen i frågor på EUnivå utifrån Stockholmsregionens prioriterade politikområden.
Utöver huvuduppdraget har kontoret även under året arbetat med ett antal så kallade ”särskilda
medlemsuppdrag” som finns beskrivna i denna årsredovisning under egen rubrik.
2019 i EU-politiken präglades framförallt av försök att lösa Brexitfrågan och enas om en ny långtidsbudget för
EU-arbetet 2021–2027 samt tillsättandet av en ny EU-kommission så att EU maskineriet kan börja rulla 2020.
Förslaget till långtidsbudget innehåller flera kontroversiella inslag däribland att Sverige och andra rikare
nettobetalare ska bli av med sina rabatter och att medlemsländer som inte håller sig till demokratiska värderingar
och rättsstatsprinciper kan få indraget EU-stöd. EU-länderna har dessutom de senaste åren beslutat att ge EU en
rad nya uppgifter, till exempel när det gäller migration och gräns- och kustbevakning vilket ökar kostnaderna.
Samtidigt uppstår ett budgethål på 12 miljarder euro, motsvarande 127 miljarder kronor, per år när
Storbritannien lämnar EU.
På kontoret har vi fortsatt att bevaka de områden som är prioriterade av Stockholm kring lagstiftning, finansiering
och andra initiativ inom forskning och innovation, klimat, energi och miljö, digitalisering och regionalpolitiken.
Det har löpande rapporterats till berörda hos medlemmarna samt i vecko- och månadsbrev.
Kontoret har även under hösten haft flera möten med lärosätena för diskussion kring Stockholm trios etablering
i Bryssel. Ett avtal finns nu klart för underskrift och samarbetet påbörjas i början på 2020. Stockholmsregionen
utsågs också under året till Europas mest konkurrenskraftiga region i EU, före London och Utrecht som delade
på andraplatsen, enligt EU-kommissionens jämförande RCI index (Regional Competitiveness Index).
Bolagets ägare: Stockholmsregionens Europaförening
SEF är grundat av de tre konstituerande medlemmarna; Stockholms stad, Region Stockholm och Storsthlm.
Vidare har Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Gotland och Mälardalsrådet anslutit
sig till föreningen.
SEF leds av en föreningsstyrelse som har till uppgift att fastställa föreningens strategiska inriktning och ta beslut
om prioriterade bevakningsområden samt om regionens ställningstagande i EU-frågor med relevans för
regionen. I styrelsen representeras Stockholms stad, Region Stockholm och Storsthlm av tre ledamöter var.
Övriga medlemmar har rätt att vardera utse en ledamot till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt
gemensamt utse två ersättare.
De ledamöter i EU:s Regionkommitté som också är förtroendevalda hos någon av SEF:s medlemmar adjungeras
till föreningsstyrelsen för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte.
Bolaget: Stockholmsregionens Europakontor AB
Föreningens verksamhet bedrivs genom det helägda bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (Stockholm
Region EU Office). Bolagets syfte är att påverka EU-politik i gynnsam riktning för regionen, genom att inom ramen
för ägaren och dess medlemmars kommunala/regionala kompetens arbeta med politisk intressebevakning och
påverkansarbete av Stockholmsregionens prioriterade EU-frågor samt att utföra särskilda medlemsuppdrag.
Bolagets styrelse består av direktörerna från de tre konstituerande medlemmarna.
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Bolagsstyrelse:
– Madeleine Sjöstrand, Förbundsdirektör, Storsthlm, styrelseordförande
– Magdalena Bosson, Stadsdirektör, Stockholms stad, ledamot
– Carina Lundberg Uudelepp, Regiondirektör, Region Stockholm, ledamot
– Kristina Tidestav, Kommundirektör, Solna stad, ersättare
Bolaget har säte i Stockholm och kontor i Bryssel, där verksamheten i huvudsak bedrivs. Kontoret i Stockholm
ligger i Storsthlm:s lokaler vid Medborgarplatsen och fyller i första hand en administrativ funktion samt möjliggör
tätare kontakter med medlemmarna. Administrativa tjänster köps in av Storsthlm.
VD för bolaget är Per Spolander som delar sin arbetstid mellan de två kontoren.
Vid kontoret i Bryssel arbetar för närvarande två policyansvariga, en strategisk kommunikatör samt en
administrativ assistent. SEK tar varje halvår även emot en eller två praktikanter från Universitet och högskolor i
Stockholm-Mälarregionen.

Verksamhetens uppdrag 2019
Huvuduppdraget från föreningen, och därmed huvuddelen av nettoomsättningen, har bolaget lagt på politisk
intressebevakning och insatser för att påverka frågor och politikområden på EU-nivå med relevans för
Stockholmsregionen. Detta i enlighet med dokumentet Strategisk inriktning och prioriterade
bevakningsområden som beslutades redan 2018 i föreningsstyrelsen men som också var aktuell för 2019 då flera
initiativ inte hann i mål året innan. Prioriterade politikområden under året; digitalisering, energi, klimat och miljö,
forskning och innovation samt regionalpolitik.
Under 2019 deltog Europakontoret i en översyn med huvudägarna i syfte att, inför EU:s nya mandatperiod och
Region Stockholms nya tillväxt- och utvecklingsuppdrag, effektivisera föreningen och dess bolag. Resultatet
presenterades till föreningsstyrelsen i december och inkorporeras i verksamhetsplanen för 2020.
För att ytterligare stärka förutsättningarna att genomföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt är kontoret
medlem i, eller köper tjänster från, olika nätverk, tankesmedjor och policybevakare. Under 2019 var det; Centre
for European Policy Studies (CEPS), European Policy Centre (EPC) och informationsleverantören POLITICO-PRO.
SEKs arbete har möjliggjort för föreningen och dess medlemmar möjlighet att förbereda och anpassa
verksamheterna till kommande EU-lagstiftning för att undvika merkostnader. Bevakningen har också upplyst om
att utnyttja möjligheterna, till exempel genom medfinansiering av utvecklingsprojekt med EU-medel, samt
öppnat dörrar för kontakt med olika nätverk och konferenser för erfarenhetsutbyte inom de olika områdena. Ett
exempel är när kontoret tillsammans med Göteborg och Östra Sveriges luftvårdsförbund anordnade ett event
under EU:s green week om hur vi kan säkra en god luftkvalitet i våra städer för en bättre livskvalitet. På eventet
deltog representanter från EU-kommissionen, organisationerna European Public Health Alliance och European
Environmental Bureau tillsammans med experter från Göteborgs stad och Östra Sveriges Luftvårdsförbund
(Stockholm). Ett annat exempel är när vi under ”Europas vecka för städer och regioner” i mitten av oktober
tillsammans med ett antal andra huvudstäder och huvudstadsregioner anordnade ett seminarium om städer och
klimat där Malin Fijen Pascay från Region Stockholm talade.
Partnerförfrågningar EU-projekt
SEK förmedlade under året 15 stycken partnersök (jämför 28 stycken 2018) från olika länder. De program som
berörts var i synnerhet Erasmus+, Interreg Europa samt Horisont 2020. Antal förmedlade partnersök för 2019 är
färre än tidigare år, vilket hänger ihop med att programperioden går mot sitt slut och att Europakotoret inte
arbetar aktivt med utlysningar. Partnersöken förmedlas i första hand till EU-samordnare och övriga som anmält
sig till utskickslistan, totalt cirka 90 personer bland medlemmar i SEF i Stockholmsregionen.
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Särskilda medlemsuppdrag
Förutom huvuduppdraget att bevaka och påverka frågor som diskuteras på EU-nivå av strategisk betydelse för
Stockholmsregionen, har bolaget även utfört ett antal så kallade ”särskilda medlemsuppdrag” åt olika
medlemmar i SEF under 2019. Dessa finansieras och uppdragsbeskrivs separat med respektive medlem samt
redovisas under ”Övriga rörelseintäkter” i resultaträkningen. Förändringen från 2018 beror på att behovet av
särskilda medlemsuppdrag från medlemmarna varierar år från år. Ett exempel är när kontoret tidigt i oktober
anordnade ett besöksprogram till London för ca tjugo kommunstyrelseordföranden och styrelseledamöter från
Stockholms län för att se och lära hur huvudstadsregionen arbetar med frågor som kollektivtrafik, hållbarhet,
näringslivsfrämjande och förebyggande av gängvåld. Man ville också få klarhet i hur relationen mellan Sverige
och Storbritannien samt mellan Stockholmsregionen och Londonregionen kommer att påverkas vid utträdet ur
EU. Under 2019 har de särskilda medlemsuppdragen bestått av:
Arrangemang av studiebesök i Bryssel och i andra europeiska städer för medlemmarna:
• Studeibesök till Bryssel (maj), Stockholms stad trainee program
• Studiebesök till Helsingfors (maj) Storsthlm, Kommundirektörer i Stockholms län
• Studiebesök till Bryssel (september), Stockholms stads utbildningsförvaltning
• Studiebesök till London (oktober), Storsthlms, Kommunstyrelseordförande i Stockholms län
• Annordnade möten Irene Svenonius (oktober), Region Stockholm
Uthyrning av konferensrum
• EUROCITIES (februari)
• Turku-Southwest Finland European Office (mars)
• EUROCITIES (juni)
• EUROCITIES (september)
• SKR (november)
Särskilda arrangemang för enskild medlem som konferenser, utställningar och liknande:
• Baltic Sea Commission tjänstemannagrupp (februari), Region Stockholm
• Grow Smarter (mars), Miljöförvaltningen Stockholms stad
• CPMR Transport (april), Region Stockholm
• EUROCITIES (maj) Stockholms stad
• EUROCITIES (juni), klimatstrategi rundabordsdiksussion, Stockholms stad
• Grow Smarter (oktober), Miljöförvaltningen Stockholms stad
• CIVITAS Eccentric (november), Miljöförvaltningen Stockholms stad
Bevakning av frågor och områden utöver beslutad verksamhetsplan
• Uppdrag åt Stokab med fortsatt bevakning av frågor som rör IT-infrastrukturutbyggnad och relaterade
frågor ur ett EU-perspektiv
Besökare till kontoret

SEK har som tidigare år tagit emot ett antal besök under 2019. Det har främst varit förtroendevalda
och tjänstemän från Stockholmsregionen, men också besökare från EU-institutionerna, EU-nätverk i
Bryssel, intresseorganisationer, universitet, fackförbund, myndigheter och andra städer och regioner
i Europa. 2019 besökte 599 personer kontoret i Bryssel, vilket är en minskning mot tidigare år (jämför
836 personer år 2018). Exempel på besök är då vi inför en eventuell revidering av EU:s ramdirektiv
för vatten under SKLs värdskap arrangerade en ”vattenlunch” hos oss på Brysselkontoret för de
svenska europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C), Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmgren (MP)
som deltog tillsammans med oss och företrädare från SKL, Energiföretagen, Jernkontoret, Svemin och
Svenskt Vatten. Detta för att skicka med ett antal punkter för att vi ska kunna skydda vår miljö och
klimat.
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Mer detaljerad rapportering har skett i vecko- och månadsbrev.

Antal besökare till kontoret i Bryssel 2019
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Förväntningar inför framtiden
2020 inleds den nya mandatperioden i Bryssel som sträcker sig till 2024 och vikten av att ta tillvara
Stockholmsregionens intressen på plats i Bryssel är särkilt stor under året då EU:s långtidsbudget och
utformandet av program för perioden 2021-2027 ska beslutas då. Det kommer även presenteras en rad lagförslag
med betydelse för Stockholmsregionens utveckling i samband med att den nya kommissionen lägger skarpa
förslag för att uppnå de politiska mål man satt upp för Europa kring framförallt tillväxt, den digitala
omställningen, klimat och miljö.
Efter den översyn som genomfördes 2019 står ägarna tillsammans med kontoret väl rustade för att bevaka
Stockholmsregionens intressen gentemot EU de närmaste fem åren.
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Ekonomi och årets resultat
Stockholmsregionens Europakontor AB, 556821-7821, innehar idag ett aktiekapital om nominellt 1 500 tkr där
samtliga aktier, 1 500 st., innehas av Stockholmsregionens Europaförening, 802458-4180. Bolaget har under
räkenskapsåret 2019-01-01 tom 2019-12-31 fakturerat en serviceavgift till Stockholmsregionens Europaförening
om 8 475 tkr (8 400).
Bolagets omsättning, d.v.s. summan av intäkter, för räkenskapsåret har uppgått till 8 828 tkr (8 746). Utav den
totala omsättningen så avser 8 475 tkr (8 400) serviceavgiften och 353 tkr (346) avser intäkter från utförda
tjänster till medlemmarna utöver avtalet.
Bolagets kostnader har under räkenskapsåret bestått av rörelsekostnader om 4 440 tkr (3 858) och
personalkostnader 4 660 tkr (4 451) samt övriga kostnader om 176 tkr (133).
Inför räkenskapsåret lades en budget i balans. Verksamhetsresultatet för räkenskapsåret före skatt och
periodiseringsfond är ett underskott om 448 tkr (+304). Årets underskott beror huvudsakligen på högre
rörelsekostnader än budgeterat. Ingen avsättning till ny periodiseringsfond görs detta år (165) samt återföring
av periodiseringsfond med 392 tkr (315 tkr) vilket ger en förändring på totalt 392 tkr (150 tkr). Ingen bolagsskatt
erlades (109). Bolagets soliditet uppgår till 89 %.
Flerårsöversikt i tkr
Totala rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

2019
8 828
-448
89%

2018
8 746
304
88 %

2017
8 742
777
88 %

2016
8 694
690
85 %

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Ingående 2019-01-01
Årets resultat
Utgående 2019-12-31

1 500
1 500

Balanserat resultat inkl. årets
resultat
5 087
-56
5 031

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets vinst
Totalt

5 087 tkr
-56 tkr
5 031 tkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt
följande:
Balanseras i ny räkning
Totalt

5 031 tkr
5 031 tkr
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Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

Not

3
5

Finansiella poster
Ränteintäkter/räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

8

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2018-01-01
- 2018-12-31

8 475
353
8 828

8 400
346
8 746

-4 440
-4 660
-73

-3 858
-4 451
-84

-103
-9 276

-49
-8 442

-448

304

0
0

0
0

-448

304

392
392

150
150

-56

454

0
-56

-109
345

2

Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

2019-01-01
- 2019-12-31

4
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Balansräkning
Balansräkning (tkr)
Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

152
152

226
226

152

226

164
422
9

89
311
8

595

408

Kassa och bank
Summa kassa och bank

7 604
7 604

8 131
8 131

Summa omsättningstillgångar

8 199

8 539

Summa tillgångar

8 351

8 765

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortsiktiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Kassa och bank
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Balansräkning forts. (tkr)
Eget kapital och skulder

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

1 500

1 500

Summa bundet eget kapital

1 500

1 500

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt kapital

5 087
-56
5 031

4 742
345
5 087

Summa eget kapital

6 531

6 587

1 193
1 193

1 586
1 586

83
45
499

59
39
494

627

592

8 351

8 765

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not

8

9
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tusental kronor om inget annat anges.
Not 1.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med redovisnings- och värderingsprinciper enligt BFAR 2016:10 (K2)
Redovisning av intäkter
En inkomst redovisas som intäkt när väsentliga risker och förmåner har övergått, beloppet kan beräknas
tillförlitligt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer tillfalla företaget.
Tjänsteuppdrag
Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.
Bolagets säte
Stockholmsregionens Europakontor AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i
Stockholm, Sverige. Huvudkontorets adress är Box 38145, 100 64 STOCKHOLM. Bolaget har även ett kontor i
Bryssel, Belgien. Brysselkontorets adress är Avenue Marnix 28, B-1000 Bryssel.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
5 år
Övriga inventarier
5 år
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagen kurs.
Kassa- och bankmedel i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Avgiftsbaserade pensioner
Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden.
Nyckeltal
Soliditet, justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar.
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Not 2. Intäkter
Serviceavgift för Stockholmsregionens Europakontor faktureras
till Stockholmsregionens Europaförening.
Övriga rörelseintäkter avser intäktsförda medel från
Huvudsakligen fakturering avseende utförda tjänster till
Medlemmarna som inte ingår i avtalet.

Not 3. Leasingkostnader
Föreningens leasingkostnader (exkl. hyra för lokaler) uppgår till:
Kostnaden avser kopiator
Hyreskostnad uppgår till

2019-01-01
2019-12-31
8 475

2018-01-01
2018-12-31
8 400

353
8 828

342
8 742

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

58
2 225

61
1 997

Not 4. Inkomstskatter
Av eventuellt överskott avsätts 25 % till en periodiseringsfond.
Stockholmsregionens Europakontor betalar inkomstskatt med 21,4 procent av skattemässig vinst.
Not 5. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Antalet anställda har uppgått till:
Kvinnor
Män
Summa personal

2019-01-01
2019-12-31
Belgien
4
0
4

2019-01-01
2019-12-31
Sverige
0
1
1

2018-01-01
2018-12-31
Belgien
4
0
4

2018-01-01
2018-12-31
Sverige
0
1
1

2019-12-31
100%
0%

2018-12-31
100%
0%

Genomsnitt anställda årsarbetare: 5

Antalet anställda har uppgått till:
Kvinnor
Män
Summa personal
Genomsnitt anställda årsarbetare: 5

Redovisning av könsfördelning i företagsledning
Andel kvinnor i styrelse
Andel kvinnor i övriga ledande befattningar
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Löner och ersättningar har uppgått till:

2019-01-01
2019-12-31
1 285
1 846
3 131
851
333
345
1 529

2018-01-01
2018-12-31
1 181
1 826
3 007
884
291
269
1 444

4 660

4 451

2019-12-31

2018-12-31

Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde UB

1 339
0
1 339

1 312
27
1 339

Avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Avskrivningar UB

-1 114
-73
-1 187

-1 030
- 84
-1 114

152

225

Not. 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader

2019-12-31
9

2018-12-31
8

Not. 8 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2014
Periodiseringsfond tax 2015
Periodiseringsfond tax 2016
Periodiseringsfond tax 2017
Periodiseringsfond tax 2018
Periodiseringsfond tax 2019
Summa obeskattade reserver

2019-12-31
195
319
187
327
165
1 193

2018-12-31
368
220
319
187
327
165
1 889

Not. 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Upplupen löneskatt tjänstepension
Upplupna lokalkostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

2019-12-31
200
39
81
0
179
499

2018-12-31
140
32
71
120
131
494

Verkställande direktör (inga ersättningar har utgått till styrelse)
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Övriga lönekostnader
Totala sociala avgifter, pensioner och övrigt
Summa löner och ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Not 6. Inventarier
Datorer och kontorsmaskiner – 5 år

Bokfört värde enligt plan
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Underskrifter

Stockholm den 27 april 2020

Madeleine Sjöstrand
Ordförande

Magdalena Bosson
Ledamot

Carina Lundberg Uudelepp
Ledamot

Per Spolander
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2020

KPMG AB

Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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