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Året i korthet 
 

• 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.   

 

• 2019 prioriterades följande bevakningsområden: 

digitalisering; energi, klimat och miljö; forskning och 

innovation samt regionalpolitik. När det gäller 

förhandlingarna om EU:s långtidsbudget efter 2020, inklusive 

strukturfonder och forsknings- och innovationsprogram, har de till viss del gått i linje med 

föreningens viljeinriktning. Allokeringen till bl.a. forskning är omtvistad och riskerar att minska 

under förhandlingarnas gång. Ett lagförslag om återanvändning av offentlig data har beslutats 

och nya initiativ för att stärka EU:s dataekonomi har aviserats, vilket välkomnas av 

Stockholmsregionen. Stora framsteg har gjorts i arbetet med klimatpolitiken och 

Stockholmsregionen har haft möjlighet att visa upp exempel från klimatarbetet på lokal och 

regional nivå. 

 

• Under 2019 har Europakontoret även bevakat de första stegen i en översyn av 

Transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som utgör en möjlighet för Stockholmsregionen att 

ta del av EU-finansiering för att utveckla ett hållbart transportsystem. För att ta tillvara 

Stockholmsregionens intresse i frågan har Europakontoret bland annat; utvecklat ett 

samarbete med Brysselbaserade aktörer med liknande intressen, till exempel nordiska och 

svenska regionkontor, deltagit på regelbundna strategiska möten om TEN-T, stärkt närvaron i 

nätverket CPMR samt diskuterat med beslutsfattare vid EU:s institutioner om regionens 

prioriteringar. Under året har även Europakontoret informerat medlemsorganisationerna om 

nya samråd och varit rådgivande vid utformning av remissvar om TEN-T till bland annat Region 

Stockholm.  

 

• Dessutom har Europakontoret uppmärksammat 

Stockholmsregionens yttrande om EU-kommissionens 

klimatstrategi genom samtal och intervjuer med 

tjänstepersoner från EU-institutionerna. Därtill anordnade 

Europakontoret ett välbesökt seminarium med dåvarande klimatkommissionär Miguel Arias 

Cañetes kabinett. Ett ytterligare seminarium arrangerades även tillsammans med Göteborgs 

EU-kontor om arbetet att säkerställa god luftkvalitet i storstadsregioner. Därutöver har 

samtal förts med relevanta aktörer från olika EU-institutioner i syfte att belysa våra 

prioriteringar och säkerställa att EU:s institutioner känner till Stockholmsspecifika 

utmaningar och lösningar.  

 

Stockholmsregionens 

intressen i EU-politiken 

Insatser för att 

påverka  
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• Under året har det särskilda bevakningsuppdraget för Stokab AB 

fortsatt, med tio rapporter om aktuella lagförslag och utveckling 

inom IT-infrastruktur och digitaliseringspolitik. Europakontoret 

har också deltagit i relevanta evenemang och bistått i 

påverkansinsatser, inklusive möten med beslutsfattare från EU:s institutioner. Fem rapporter 

om transportpolitik och TEN-T har skickats till Mälardalsrådet enligt ett särskilt 

medlemsuppdrag som avslutades i maj 2019. 

 

• I Veckobrevet Nytt från Bryssel, har personer från medlemsorganisationerna fått möjlighet 

att ta del av nyhetsrapportering från EU.   Nyhetsbrevet På EU-agendan har varit öppet för 

allmänheten och årets fyra nummer innehöll nyheter, reflektioner och spaningar om EU-

utvecklingen. 

 

• Under året har Europakontoret tagit emot besöksgrupper från 

Stockholms stads utbildningsförvaltning, politiker, tjänstepersoner och 

företag från Norrtälje samt gymnasie- och universitetsstudenter. Vi har 

även bistått medlemsorganisationerna med kontakter och tips inför 

studiebesök till Bryssel. 

 

• Under 2019 tog vi emot två praktikanter till kontoret i Bryssel.  

Europakontoret  

en mötesplats i 

Bryssel 

Rapporter och 

nyhetsbrev  
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Inledning 
 

2019 var året då den avgående EU kommissionen och Europaparlamentet skulle gå i mål med ett 
antal olika EU- initiativ och övergripande ramar för samarbetet innan det nya ”laget” tog över i slutet 
av året för nästa femåriga mandatperiod. Därför har föreningen via sitt bolag fortsatt att 
intressebevaka de områden som är prioriterade av Stockholm kring lagstiftning, finansiering och 
andra initiativ inom forskning och innovation, klimat, energi och miljö, digitalisering och 
regionalpolitiken. Detta arbete har löpande rapporterats till berörda hos medlemmarna samt i 
vecko- och månadsbrev.  
 
För att lyfta några exempel kan nämnas arbetet att påverka Horisont Europa, EU:s nästa forsknings- 
och innovationsprogram, att fortsätta vara excellensbaserat och utgöra en stor (större) del av EU:s 
långtidsbudget. Föreningens ordförande Anna König Jerlmyr deltog i rollen som finansborgarråd i 
Stockholms stad och ordförande i Eurocities på EU-kommissionens stora forsknings- och 
innovationsdagar, där hon förde fram städers och storstadsregioners roll som testbädd och 
huvudaktör i lösningen på de samhällsomdaningar som Europa står inför. 
 
Under året har Brysselkontoret även haft flera möten med länets största lärosäten, KI, KTH och SU 
för diskussion kring Stockholm trios etablering i Bryssel. Ett avtal finns nu klart för underskrift och 
samarbetet påbörjas i början på 2020. De nordiska rektorerna har också inlett ett samarbete för att 
stärka det nordiska inflytandet i det nya forskningsprogrammet. 
 
Under ”Europas vecka för städer och regioner” i mitten av oktober anordnade Stockholmsregionen 
tillsammans med ett antal huvudstäder ett seminarium om städer och klimat där Malin Fijen Pascay 
från Regionens klimatberedning var talare. Finansregionsrådet Irene Svenonius var också i stan för 
att ta emot pris för att Stockholm utsetts till Europas mest konkurrenskraftiga region och träffa olika 
nyckelpersoner på institutionerna. Stockholms stads Grow Smarter projekt var också på plats under 
veckan och visade på hållbar stadsutveckling.  
 
För många av EU:s medlemsländer betyder Storbritanniens utträde att man behöver hitta och stärka 
relationerna med andra medlemsländer, för att fortsatt stå starka i kommande förhandlingar. Det 
går redan att se ett nyfött intresse av ett starkt nordiskt samarbete i EU, något vi på Brysselkontoret 
märkt av. Det har under året varit ökad aktivitet hos våra nordiska kollegor från Finland, Danmark 
och Norge. Ett nytt samarbete mellan Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo har inrättats. 
Brysselkontoret deltog under hösten på ett uppstartsmöte där kontoren presenterade sina 
medarbetare, arbetssätt och mål. Det är en positiv utveckling och vi ser framemot ett ökat nordiskt 
samarbete i gemensamt prioriterade frågor under 2020.  

 

Föreningens verksamhet har under året bidragit till att Stockholmsregionens intressen i prioriterade 
politikområden på EU-nivå tagits tillvara. Årets sammanlagda bevakning och rapportering har gett 
föreningen och dess medlemmar möjlighet att förbereda och anpassa verksamheterna till 
kommande EU-lagstiftning för att undvika merkostnader. Bevakningen har också upplyst om 
möjligheterna till medfinansiering av utvecklingsprojekt med EU-medel samt öppnat dörrar för 
kontakt med olika nätverk och konferenser för erfarenhetsutbyte inom de olika områdena. Exempel 
från Stockholmsregionen som förts fram inom en rad områden i Bryssel under året har såväl 
synliggjort som positionerat Stockholmsregionen som en intressant samtalspartner i EU-samarbetet. 

 

Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor 
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Vi tar tillvara Stockholmsregionens 

intressen i EU-politiken 
 

Med anledning av översynen under 2019 har kontoret efter dialog med bolagsstyrelsen följt de 

riktlinjer och prioriterade bevakningsområden som beslutades i planeringen för 2018, eftersom dessa 

frågor ansågs vara fortsatt relevanta under 2019. Följande områden har prioriterats: digitalisering; 

energi, klimat och miljö; forskning och innovation samt regionalpolitik. Kontoret har även bevakat de 

större institutionella förändringarna på EU-nivå, inklusive valet till Europaparlamentet och den nya 

EU-kommissionen. 

Nedan följer en summering av händelseutvecklingen och kontorets arbete under 2019. 

 

Nytt Europaparlament och ny EU-kommission 

Under 2019 har kontoret bevakat de stora institutionella förändringarna som präglar varje ny 

mandatperiod på EU-nivå. I maj gick över hälften av EU:s röstberättigade medborgare till valurnorna 

för att rösta i Europaparlamentsvalet, med resultatet att 60 procent av politikerna byttes ut. Inför EU-

valet genomförde Brysselkontoret en kampanj på sociala medier i syfte att skapa intresse för 

processen och de nya ledamöterna. Efter valresultatet välkomnade kontoret de svenska 

parlamentarikerna till Bryssel och det nya förtroendeuppdraget. Vi fick många svar på våra utskick och 

hoppas på ett nära samarbete under mandatperioden. 

Efter en utdragen process och förhandlingar mellan medlemsländerna blev det i juli klart att den tyska 

konservativa politikern Ursula von der Leyen skulle bli EU-kommissionens nya ordförande. Under 

hösten valdes samtliga kommissionärer och deras portföljer efter tuffa utfrågningar i 

Europaparlamentet som medförde ett försenat tillträde för den nya kommissionen. Den svenska 

socialdemokratiska politikern Ylva Johansson fick ansvar för EU:s inrikespolitik och uppdraget att ta 

fram en gemensam asyl- och migrationspolitik under mandatperioden. 

I von der Leyens EU-kommission har åtta av de 27 kommissionärerna fått en koordinerande roll som 

vice ordföranden. Två av dessa kommissionärer är verkställande vice ordförande och ska arbeta för 

att integrera två prioriterade politikområden i samtlig politik: klimat och digitalisering. 

 

Fortsatta låsningar i budgetförhandlingarna 

Våren 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till EU:s långtidsbudget, ramverket som styr 

samtliga utgiftsområden för perioden 2021–2027. All politik på EU-nivå påverkas av utfallet och 

förhandlingarna är därför viktiga för Stockholmsregionen att bevaka. 

Som en konsekvens av Storbritanniens kommande utträde ur EU förändras budgetens storlek och 

förväntade inbetalningar från resterande 27 medlemsländer. Efter ett turbulent inrikespolitiskt år, och 

hårda förhandlingar med EU, enades Storbritanniens parlament i slutet av 2019 om att en gång för alla 
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lämna EU den 31 januari 2020. Det godkända utträdesavtalet garanterar bland annat fortsatta goda 

villkor för EU-medborgare bosatta i landet och öppnar upp för förhandlingar om handelsavtal med EU. 

På grund av stora motsättningar mellan EU:s medlemsländer vad gäller budgetens storlek och 

prioriterade allokeringsområden saknas större framsteg i årets budgetförhandlingar. På ett 

övergripande plan förordar öst- och sydeuropeiska länder mer pengar till strukturfonderna; en annan 

grupp med Frankrike i spetsen vill se ökade satsningar på jordbrukspolitiken; medan några andra 

länder, däribland Sverige, prioriterar en mindre budget än EU-kommissionens förslag.  

Under året har det rumänska ordförandeskapet i ministerrådet, följt av det finländska 

ordförandeskapet, presenterat olika kompromisser som har röstats ned av medlemsländerna. I slutet 

av 2019 meddelade ett besviket och frustrerat Europaparlament att man vägrar fortsätta 

förhandlingarna om sektorspecifika program innan det finns en överenskommelse om budgetramen. 

De sektorspecifika programmen konkretiserar värdet av EU-finansiering för aktörer i 

Stockholmsregionen. Under året har Europakontoret bevakat utvecklingen av förhandlingarna och 

genomfört olika insatser i syfte att påverka utfallet. 

 

Forskning- och innovationspolitiken i riskzonen i budgetförhandlingarna 

I samband med EU-kommissionens budgetförslag presenterades även förslag på nytt forsknings- och 

innovationsprogram 2021–2027, det så kallade Horisont Europa. Stockholmsregionen är den svenska 

region som har tagit emot störst andel forskningsstöd under nuvarande programperiod, enligt statistik 

från Vinnova. Både Stockholmsregionen och EU-kommissionen förordar att även fortsättningsvis 

bedöma projekt utifrån excellens. Samtidigt efterfrågar andra aktörer, inklusive Europaparlamentet, 

ökad geografisk spridning. 

Årets möten i Bryssel har tydliggjort att EU:s forskningsbudget behöver fortsatt starka försvarare, 

särskilt eftersom budgetrestriktiva länder som Sverige gynnas särskilt av EU-finansiering till forskning. 

I det senaste kompromissförslaget om budgeten har allokeringen till forskning minskat jämfört med 

EU-kommissionens förslag. Därtill är Storbritanniens roll i framtida samarbeten i Horizon Europe oklar. 

Hälsa och satsningar på life science inom forskning är högaktuella frågor både för Stockholm och EU-

kommissionen. Rörlighet av patientdata och cancerforskning är två prioriteringar för EU-

kommissionen framöver, vilket skapar möjlighet för Stockholmsregionen att positionera sig inom 

dessa frågor. Vi följer även utvecklingen av EU-kommissionens nya uppdragsorienterade arbetssätt, 

de så kallade ”missions” som lanseras inom ramen för Horisont Europa. 

Under 2019 har Brysselkontoret ökat dialogen med Stockholms Trio, ett samarbete mellan Stockholms 

universitet, Karolinska institutet och KTH. I slutet av 2019 blev det klart att Trion med start 2020 

kommer att ha en representant i Bryssel som ska sitta i Europakontorets lokaler.  

 

Förenklad sammanhållningspolitik och strategier för smart specialisering 

Även strukturfonderna är en finansieringskälla för Stockholmsregionen och i syfte att kunna fortsätta 

arbeta med exempelvis hållbar stadsutveckling har Europakontoret bevakat förhandlingarna i Bryssel 
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för att kunna ge medlemsorganisationerna tidig information och möjlighet att påverka utformningen 

av politiken genom t.ex. deltagande i offentliga samråd. Europakontoret har även träffat 

tjänstepersoner från EU-kommissionens olika generaldirektorat för regionalpolitik, socialpolitik och 

samordningssekretariatet för att ta del av information om förhandlingsläget och belysa 

Stockholmsregionens arbete med strukturfonderna. 

En prioritering för EU-kommissionen är att förenkla ansöknings- och genomförandeprocesserna inom 

regionalpolitiken; ett behov Europaföreningen belyste i ett offentligt samråd redan 2017. En annan 

prioritering är att stärka arbetet med smart specialisering genom regionala strategier, vilket 

Brysselkontoret tidigt har informerat medlemsorganisationerna om. Europakontoret har också utbytt 

erfarenheter om svenska regioners smarta specialiseringsarbete med Stockholms universitets 

samverkanskoordinator som på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en rapport om frågan. 

 

Digitalisering en fortsatt prioriterad fråga på EU-nivå 

Den digitala omställningen är en prioriterad fråga för mandatperioden 2019–2024 då flera initiativ och 

lagförslag som är relevanta för Stockholmsregionen kommer att presenteras, inklusive en 

handlingsplan för artificiell intelligens, en datastrategi och en industristrategi. 

 

En välfungerande inre marknad är av stor vikt för den exportberoende Stockholmsregionen som 

välkomnar arbetet med att främja Europas digitala utveckling. Under 2019 har Europakontoret 

rapporterat om aktuella frågor inom digitaliseringspolitiken. Europakontoret har uppmärksammat 

Stockholmsspecifika lösningar i digitaliseringsarbetet vid t.ex. rundabordssamtal med deltagare från 

EU:s institutioner och Brysselbaserade intressenter. Framöver ser Europakontoret möjlighet att lyfta 

erfarenheter från Stockholms digitaliseringsarbete för att påverka initiativ och lagförslag. Under året 

har Europakontoret informerat om möjligheten för kommuner att söka finansiering till offentlig 

utbyggnad av wifi genom WiFi4EU-programmet. 

 

Säkerhetspolitiska frågor försenar 5G-utrullningen i Europa 

En stor fråga under året har varit behovet av tillförlitlig IT-infrastruktur för utrullning av 5G. 

Diskussionerna har fokuserat på möjliga säkerhetsbrister i 5G-näten och arbetet fortsätter under 2020 

då medlemsländerna och kommissionen ska enas om åtgärder för att stärka 5G-nätens säkerhet. 

Diskussionerna har fått konsekvenser för 5G-utbyggnaden då Sverige och andra länder har skjutit upp 

auktioner av spektrum, som är första steget i allokeringen av 5G-näten. Sektorns miljöpåverkan är en 

annan aktuell fråga där Europakontoret ser en möjlighet att lyfta Stockholms arbete med 

fiberutrullning eftersom denna teknik har positiva miljöeffekter jämfört med äldre teknologier. 

 

Bevakningsuppdraget för Stockholms stads IT-infrastrukturbolag Stokab har fortsatt under 2019 då tio 

rapporter har sammanställts med information om utvecklingen i frågor inom IT-infrastruktur och 

digitalisering. I syfte att belysa Stockholmsspecifika intressen i frågan har Europakontoret bevakat 

konferenser och träffat tjänstepersoner från t.ex. EU-kommissionens generaldirektorat för digitala 

frågor och Finlands EU-representation. Europakontoret har även bistått Stokab i att formulera en 

påverkansplan för EU-arbetet. 
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Ökad tillgång till data och digitaliseringen av offentlig sektor 

Tillgången till data och digitaliseringen av offentlig sektor har varit två återkommande ämnen under 

2019. Europakontoret har följt de avslutande förhandlingarna om direktivet för öppna data (PSI-

direktivet) som syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att öka tillgången till data från offentlig 

sektor. Under 2019 har Europakontoret haft en dialog med relevanta aktörer i Bryssel, exempelvis SKR, 

för att främja ett gynnsamt resultat för de kommuner och regioner som förvaltar stora mängder data; 

ofta av högt kommersiellt värde. Genom de nya bestämmelserna måste kommuner och regioner 

möjliggöra återanvändning av fler typer av data men det finns ännu inget beslut vilka typer som 

omfattas. Frågan kommer fortsättningsvis vara aktuell och vi inväntar bl.a. en ny datastrategi.  

 

Vidare har ett nytt program för ett Digitalt Europa (DEP) diskuterats under året. Programmet ska 

påskynda Europas digitala omställning och en del av finansieringen ska tilldelas medlemsländerna i 

syfte att påskynda digitaliseringen av offentlig sektor. Förhandlingarna om långtidsbudgeten påverkar 

utfallet men innehållsmässigt är programmet intressant för Stockholmsregionens finansiering av den 

digitala omställningen. En del av finansieringen riktas till så kallade europeiska digitala 

innovationshubbar (EDIH) där nya tekniker ska testas. Under året har Europakontoret rapporterat om 

utvecklingen till medlemsorganisationerna. 

 

Stockholmsregionens klimatarbete uppmärksammas 

Under året har EU-kommissionen växlat upp sitt arbete med klimatpolitik. I slutet av året nåddes en 

milstolpe då samtliga medlemsländer förutom Polen ställde sig bakom målsättningen om 

klimatneutralitet till 2050; ett ställningstagande som Stockholmsregionen länge har efterfrågat. Ett av 

den nya EU-kommissionens flaggskeppsinitiativ presenterades i december 2019: den europeiska 

”gröna given” redogör för kommande klimat-, energi- och miljöpolitiska initiativ. Under 2020 väntas 

bl.a. en klimatlag, nya strategier för cirkulär ekonomi och revideringar av transportpolitisk lagstiftning. 

 

Europakontoret har genomfört flera insatser under året i syfte att belysa Stockholms klimatarbete och 

säkerställa att EU:s institutioner känner till Stockholmsspecifika utmaningar och lösningar. Kontoret 

har uppmärksammat Stockholmsregionens inspel på EU-kommissionens klimatstrategi från slutet av 

2018 genom inlägg på sociala medier och intervjuer med tjänstepersoner. Därtill anordnade vi ett 

välbesökt seminarium med en tjänsteperson från dåvarande klimatkommissionär Miguel Arias 

Cañetes kabinett. Mötet utgjorde en möjlighet för Stockholm att belysa regionens klimatarbete. 

Utöver detta möte har de svenska stads- och regionkontoren bjudits in på ytterligare två möten inom 

ramen för ”Miljönätverket” som drivs av Europakontoret. 

 

I oktober arrangerade Europakontoret, i samarbete med andra europeiska huvudstadsregioner, ett 

panelsamtal om klimatarbetet i storstadsregioner. Malin Fijen-Pacsay, ledamot i regionfullmäktige 

(MP), presenterade Region Stockholms klimatfärdplan och regionens åtgärder att minska 

klimatpåverkande utsläpp. Europakontoret planerade och bistod med underlag till bilaterala möten 

med bl.a. handläggare från EU-kommissionen, Sveriges EU-representation och ledamöter i 



 

 10 

Europaparlamentet. Inför dessa möten i Bryssel hade Europakontoret bjudits in att tala vid Region 

Stockholms klimatberedning som består av förtroendevalda regionpolitiker. 

 

I syfte att belysa Stockholmsregionens arbete med luftkvalitet anordnade Europakontoret i samarbete 

med Göteborgs EU-kontor ett seminarium i maj 2019, i samband med EU-kommissionens konferens 

EU Green Week. Östra Sveriges Luftvårdsförbund belyste Stockholmsregionens arbete och diskuterade 

vägen framåt med EU-kommissionen, Sveriges EU-representation och intresseorganisationer. 

 

Fortsatt behov av att minska utsläppen från transportsektorn 

Transportsektorn har en viktig roll att spela i omställningen till klimatneutralitet och att stärka EU:s 

inre marknad. Transeuropeiska transportnät (TEN-T) är en viktig del av den europeiska 

transportpolitiken och utgör en möjlighet för Stockholmsregionen att ta del av EU-finansiering för att 

utveckla ett smart och hållbart transportsystem. Stockholm har kommit långt i arbetet att minska 

klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn och Europakontoret har upplevt stort intresse från 

andra aktörer att ta del av goda exempel från regionen. Stockholmsregionen gynnas av ett 

välfungerande och hållbart transportsystem utan flaskhalsar och Europakontoret ser potential för 

regionen att positionera sig ytterligare. 

 

Under 2019 har Europakontoret bevakat de första stegen i en översyn av TEN-T och diskuterat 

Stockholmsregionens prioriteringar med beslutsfattare vid EU:s institutioner. Kontoret har utvecklat 

samarbetet med Brysselbaserade intressenter med liknande intressen, t.ex. nordiska och svenska 

regionkontor, och deltar på regelbundna strategiska möten om TEN-T med dessa aktörer. 

Europakontoret har också stärkt närvaron i nätverket CPMR genom att stå värd för konferenser och 

delta på möten. Under året har Europakontoret informerat medlemsorganisationerna om nya samråd 

och gett råd till bl.a. Region Stockholm angående remissvaret om TEN-T. 

 

Europakontoret har skickat fem månadsrapporter till Mälardalsrådet enligt ett särskilt 

bevakningsuppdrag om TEN-T. I syfte att informera medlemsorganisationerna om politikutvecklingen 

deltog Europakontoret vid Mälardalsrådets ”En Bättre Sits”-möte i Stockholm i mars 2019. 

 

Transportpolitiken kommer vara fortsatt aktuell för Stockholmsregionen under 2020 med flera nya 

initiativ från EU-kommissionen, inklusive en strategi för hållbar och smart mobilitet och en översyn av 

paketet för rörlighet i städer. Därtill fortsätter revideringen av TEN-T. 
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Organisation och styrelse 
Stockholmsregionens Europaförening består av Stockholms stad, Region Stockholm och Storsthlm som 

konstituerande medlemmar samt Mälardalsrådet, Region Gotland, Region Sörmland, Region Uppsala 

och Region Västmanland som övriga medlemmar. Europaföreningen finns på plats i Bryssel för att ta 

tillvara Stockholmsregionens intressen genom att bevaka politikutvecklingen, kommunicera med 

beslutsfattare inom EU:s institutioner och på så sätt bidra till att skapa bättre politiska 

beslutsunderlag. Genom detta är vi övertygade om att vi skapar bättre förutsättningar att påverka EU-

politiken i gynnsam riktning för Stockholmsregionen. Styrelsen för Stockholmsregionens 

Europaförening mandatperioden 2019–2022: 

 

Styrelseledamöter konstituerande medlemmar  

Anna König Jerlmyr (M), Stockholms stad, ordförande 

Cecilia Brink (M), Stockholms stad 

Karin Wanngård (S), Stockholms stad 

 

Cecilia Löfgreen (M), Region Stockholm 

Daniel Forslund (L), Region Stockholm 

Joakim Jonsson (S), Region Stockholm 

 

Mats Gerdau (M), Storsthlm 

Stefan Bergström (C), Storsthlm 

Hans-Erik Salomonsson (S), Storsthlm 

 

Styrelseledamöter övriga medlemmar 

Kristoffer Tamsons (M), Mälardalsrådet 

Jesper Skalberg Karlsson (M), Region Gotland 

Jacob Sandgren (S), Region Sörmland 

Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala 

Denise Norström (S), Region Västmanland 

 

Adjungerade ledamöter från Regionkommittén 

Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun 

Perh Granfalk (M), Solna stad 

Caroline Hoffstedt (S), Uppsala kommun 

Mohamad Hassan (L), Uppsala kommun 
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Ekonomi 
Ekonomisk översikt 

Flerårsöversikt i tkr 

2019 2018 2017 2016 

 
Nettoomsättning  8 500 8 500 8 500 8 500 

 
Resultat efter finansiella poster 0   04 0 085 0 089 0 078 
 
 

Soliditet      86 % 97,6 % 85 % 97 % 
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Resultaträkning      

2019-01-01  2018-01-01 

Belopp i tkr    2019-12-31  2018-12-31 
   not  
Intäkter 

Serviceavgifter   2  8 500    8 500 
 
Summa intäkter    8 500   8 500 
 

 
 
Rörelsens kostnader 

Rörelsekostnader  3  8 496   8 411 
 
Summa rörelsens kostnader   -8 496  -8 411 
 

 
 
Rörelseresultat           4  0 085 
 

 
 
Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter    00 00  0 000 
 

 
 
Resultat efter finansiella poster  0     4  0 085 

 
Bokslutsdispositioner 

Förändring periodiseringsfond 7 0   13  00-12 
 

 
Resultat före skatt   0 018  0   73 

 
Skatt på årets resultat  4 00 -4  00-16 
 

 
 

Årets resultat     0 013  0 057 
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Balansräkning 

Belopp i tkr    2019-12-31  2018-12-31 

Not 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i Stockholmsregionens 

Europakontor AB  5 1 500   1 500 

Summa anläggningstillgångar  1 500   1 500 

 
Omsättningstillgångar 

Övriga kortfristiga fordringar     0 15  0 000 

 
Kassa och bank 

Kassa och bank   0 666  0 516 

Summa omsättningstillgångar  0 666  0 516 
 

Summa tillgångar   2 181  2 016 
 
 
Eget kapital och skulder 

 
Eget kapital   6 

Bundet eget kapital 

Huvudmannainsats   1 500  1 500 

Summa bundet kapital   1 500  1 500 

 
Fritt eget kapital 

Balanserat resultat   0 370  0 313 

Årets resultat    0 013  0 057 

Summa fritt eget kapital   0 383  0 370 

 
Summa eget kapital   1 883  1 870 

 
Obeskattade reserver  7 

Periodiseringsfonder   0 114  0 126 

Summa obeskattade reserver  0 114  0 126 
 
 
 
Kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder      164  0 000 

Upplupna kostn och förutb Intäkter 8 0 020  0 020 

Summa kortfristiga skulder   0 184  0 020 

Summa eget kapital och skulder   2 181  2 016 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i tusental kronor om inget annat anges. 

 

Not 1. 

Redovisningsprincip 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden 

allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.    

      

Föreningens säte 

Stockholmsregionens Europaförening bedriver verksamhet i associationsformen ideell förening och 

har sitt säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets adress är Box 38145, 

100 64 STOCKHOLM. 

 

Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 

nedan. 

 

Not 2. Intäktsredovisning 

Serviceavgift för Stockholmsregionens Europaförening faktureras till de tre huvudmännen 

Stockholms stad, Region Stockholm och Kommunförbundet Storsthlm med 2 500 tkr per huvudman 

och år. Övriga medlemmar är Mälardalsrådet, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Gotland 

samt Region Sörmland. De övriga medlemmarna faktureras med 200 tkr per organisation och år. 

Summan av intäkter uppgår till 8 500 tkr. 

 

Not 3. Rörelsekostnader 

Föreningens kostnader består huvudsakligen av serviceavgift till Stockholmsregionens Europakontor 

AB. Kostnaden för 2019 uppgår till 8 475 tkr (8 496 tkr). 

 

Not 4. Inkomstskatter 

Av eventuellt överskott avsätts 25 procent till en periodiseringsfond. Stockholmsregionens 

Europaförening betalar inkomstskatt med 21,4 procent av skattemässig vinst. 

 

Not 5. Finansiella anläggningstillgångar  

Aktiekapital i Stockholmsregionens Europakontor AB  

Organisations nr. 556821-7821 med säte i Stockholm. Stockholmsregionens Europakontor AB har per 

191231 ett eget kapital om 6 593 tkr och ett positivt resultat om 6 tkr. Stockholmsregionens 

Europaförening äger 1 500 aktier vilket motsvarar 100 % av bolagets aktier. 

 

    2019-12-31   2018-12-31 

1 500  1 500 
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Not 6 Eget kapital. 

Huvudmannainsats Balanserat resultat Årets resultat  Total 

Ingående 2019-01-01 

1500  0 312  0 057  1 870 

Vinstdisposition 0 057  0  -57  0 000 

Årets resultat    0 013  0 013 

 

Utgående 2018-12-31 

1 500  0 370  0 013  1 883 

 

Not 7. Obeskattade reserver   2019-12-31   2018-12-31 

Periodiseringsfond tax 2014   0 0  0  0 019 

Periodiseringsfond tax 2015   0 018  0 018 

Periodiseringsfond tax 2016   0 019  0 019 

Periodiseringsfond tax 2017   0 019  0 019 

Periodiseringsfond tax 2018   0 028  0 028 

Periodiseringsfond tax 2019   0 024  0 024 

Periodiseringsfond tax 2020   0 0  6  0 000 

Utgående balans   0 114  0 126 

 

Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda 2019-12-31  2018-12-31 

Intäkter 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 

Intäkter    0 020  0 020 

Utgående balans   0 020  0 020 

 

Not 9. Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser 2019-12-31  2018-12-31 

Ställda säkerheter   Inga  Inga 

Eventuella förpliktelser   Inga  Inga 
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