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Året i korthet 
 

• Under 2020 påverkades hela världen av coronapandemin. Europa 
stängde i mångt och mycket ned och sorgen och medkänslan vi alla 
känner för de som förlorat nära och kära är påtaglig. I december 
2020 godkändes det första vaccinet mot covid-19 inom EU. Det ger 
oss hopp om att vi så snart det är möjligt under 2021 ska kunna återgå mer till det normala. 
 

• Den 21 juli 2020 nådde man, efter många och långa förhandlingar, en historisk 
överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket. Den totala 
långtidsbudgeten landade på 1074 miljarder euro och åtföljs av en återhämtningsfond på 
750 miljarder euro. Med överenskommelsen bands också återhämtningsfonden till 
rättsstatsprincipen, vilket ger kommissionen möjligheten att hålla inne medel till 
medlemsstater som bryter mot denna. 
 

• Ett förslag som fick stor uppmärksamhet och massiv kritik, inte minst från 
svenskt håll, var den delegerade akten till taxonomiförordningen, där 
biobränslen och biobaserad produktion av el och värme inte skulle klassas 
som hållbara. Om förslaget går igenom skulle Stockholm bland annat 
riskera att gå miste om viktiga (fortsatta) investeringar i produktion och 
användning av bioenergi, då intresset för att investera i en teknik som med tiden inte 
kommer att klassificeras som hållbar, sannolikt kommer att vara mycket lågt.  
 

• Klimatfrågan är högt på agendan och kontoret har under 2020 gjort ett 
antal insatser i syfte att möjliggöra för Stockholmsaktörer att nå ut med 
sina budskap och synas i klimatpolitiska debatter. Som exempel 
arrangerade kontoret, tillsammans med det Brysselbaserade nätverket 
Capital Cities and Regions Network (CCRN), ett event med temat Capital 
Cities and Regions in the green transition, under EU-kommissionens och Regionkommitténs 
årliga konferens European Week of Regions and Cities, i oktober. SEK arrangerade även ett 
klimatevent tillsammans med Brysselkontoren för de nordiska huvudstäderna, under 
Kommissionens årliga konferens EU Green Week i oktober. 

 
• Digitalisering är ett av EU-kommissionens huvudprioriteringar och redan i februari 2020 

presenterade man ett digitalt paket med tre styrande dokument: en datastrategi, en digital 
strategi och en vitbok om artificiell intelligens. Cybersäkerhet är en annan frågan som står 
högt på agendan och i slutet av 2020 presenterade kommissionen en ny 
cybersäkerhetsstrategi. 
 

• SEK har skickat veckoliga rapporter till föreningen om EU och coronakrisen.  
 

• Veckobrevet Nytt från Bryssel och nyhetsbrevet ”På EU-agendan” slogs under våren ihop och 
skickas numera cirka varannan vecka.  

Stockholms syns i 
klimatdebatten 

Coronapandemin har 
dominerat 2020 

Kritiserat förslag om 
hållbara investeringar 

hotar biodrivmedel 
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Inledning 
Under 2020 påverkades hela världen av coronapandemin. Europa stängde i mångt och mycket ned 
och sorgen och medkänslan vi alla känner för de som förlorat nära och kära är påtaglig. I december 
2020 godkändes det första vaccinet mot covid-19 inom EU. Det ger oss hopp om att vi så snart det är 
möjligt under 2021 ska kunna återgå mer till det normala. 

 

Coronapandemin har också stor påverkan på förutsättningar för tillväxt och utveckling efter 
pandemin. Med anledning av detta har EU beslutat om historiska satsningar för återhämtning för de 
kommande åren. Under 2020 slutfördes Brexit-förhandlingarna och avtal slöts. Både Coronapandemin 
och Brexit kommer ha inverkan på Europas, Sveriges och Stockholmsregionens utveckling och därmed 
också EU-kontorets arbete 2021.  

 

Under större delen av 2020 har verksamheten verkat i ett nedstängt Bryssel. Europakontorets arbete 
har givetvis påverkats av detta. Obligatoriskt distansarbete har gällt för i stort sett samtliga aktörer, 
inklusive kontorets medarbetare. Flera av de årliga event som kontoret brukar bevaka och delta på 
har antingen blivit inställda eller varit digitala. Fysiska möten har i mångt och mycket ersatts av Teams-
möten och ett av kontorets viktigaste uppdrag med nätverkande i Bryssel är inte fullt ut ersättligt med 
digitala verktyg. Men behoven av dialog, information och olika slags relationsskapande aktiviteter är 
fortsatt stort och lagstiftningsarbetet på EU-nivå har fortsatt om än i annan form. Brysselkontorets 
medarbetare har fortsatt bevaka utvecklingen inom de frågor som prioriterats av 
Stockholmsregionens Europaförening. Kontoret har informerat och diskuterat nya initiativ med 
hemmaorganisationerna, bistått med inspel till olika förslag, arrangerat digitala möten, webbinarium 
med mera. Detta kan ni läsa mer om nedan.  

  

Andra faktorer som har påverkat kontorets förutsättningar är personalbyten. Tidigare VD, Per 
Spolander, avslutade sin tjänst i slutet av oktober och en ny VD, Anne Andersson, rekryterades med 
startdatum 1 januari 2021. En tillförordnad VD utsågs för november och december. Under hösten blev 
även en tjänst inom administration vakant, därtill en policytjänst i slutet av december. Rekrytering till 
båda dessa tjänster kommer ske under första kvartalet 2021 när ny VD är på plats.  
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Vi tar tillvara Stockholmsregionens 
intressen i EU-politiken 
 
Stockholmsregionens Europakontor, SEK, utgör Stockholmsregionens representation i Bryssel. 
Kontoret ansvarar för att bevaka Stockholmsregionens gemensamma politiska intressen i EU och 
kärnan av vårt uppdrag utgörs av nätverkande, informationsinhämtning och informationsutbyte, 
proaktivt påverkansarbete, profilering i Bryssel samt kommunikation och interaktion med 
hemmaorganisationerna. Att bevaka och löpande informera medlemmarna i SEF om 
politikutvecklingen och nya initiativ inom prioriterade områden är ett av huvuduppdragen för SEK, 
vilket bidrar till att SEF:s medlemmar kan hålla sig uppdaterade i aktuella frågor. Löpande information 
och kommunikation med våra hemmaorganisationer bidrar också till att de får tidig information om 
processer på EU-nivå, vilket är väsentligt för att de ska kunna planera sina verksamheter för 
kommande lagstiftning och initiativ.  
 
Utifrån den beslutade EU-agendan för perioden 2019 - 2024 har SEK fortsatt att arbeta med följande 
politikområden under 2020: energi, klimat och miljö, transport, digitalisering, forskning och innovation 
samt regionalpolitik. Inom dessa områden vill Stockholmsregionen verka för en grön omställningen, 
utveckla ett hållbart transportsystem i Europa, nyttja de möjligheter som skapas av digitalisering och 
öka satsningarna på forskning och innovation.  
 
Nedan följer en kort summering av händelseutvecklingen inom ovan beskrivna prioriterade områden 
samt ett urval av kontorets insatser under 2020.  
 

Energi-, klimat- och miljöpolitik 

Större fokus på klimatarbetet 
Klimat är en övergripande prioritering för Kommissionen under mandatperioden 2019–2024 och 
integreras mer än någonsin i andra politikområden, både på EU-nivå och inom SEF:s medlemmars 
verksamheter. Den gröna given, kommissionens flaggskeppsinitiativ från slutet av 2019, utgör EU:s 
nya tillväxtstrategi och illustrerar hur Europa ska genomföra en grön omställning av ekonomi och 
samhälle. Färdplanen kan beskrivas som ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar målsättningar, 
lagstiftning och strategier inom områdena miljö, klimat och energi.  

De klimatmål som fastställts inom ramen för den gröna given har varit föremål för omfattande 
diskussioner under året. Kommissionen har bland annat föreslagit, ett mål om att minska utsläppen 
med 55 procent till 2030 och ett rättsligt bindande mål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2050. Dessa kommer att fastslås i den så kallade klimatlagen som förväntas vara färdigförhandlad i 
mars 2021.   

Arbetet med klimatmålsättningarna får konsekvenser för åtgärder på lokal och regional nivå. Det är 
viktigt för Stockholmsregionen att EU sätter höga mål för utsläppsminskningar för att påskynda den 
gröna omställningen och skapa rätt förutsättningar för att bland annat öka incitament att investera i 
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utvecklingen av nya tekniker. Samtidigt måste Stockholm kunna fortsätta med lokala och regionala 
lösningar, exempelvis biodrivmedel i trafik och fjärrvärme.  
 
Finansiering till klimatåtgärder är mer aktuellt än någonsin. Det framgår bland annat av de 
utlysningar som publicerades under hösten 2020, av arbetet med klimatpositivitet i Stockholms stad 
genom BECCS-teknologi samt av ny EU-finansiering till stöd för att främja den gröna omställningen, 
bland annat inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. 
 

Stockholmsregionen syns i klimatfrågan 
SEK har via nyhetsbrev, personliga mail eller i bilaterala digitala möten löpande informerat 
medlemmarna i SEF om politikutvecklingen och nya initiativ och diskuterat frågorna med relevanta 
aktörer hos hemmaorganisationerna. Därtill har kontoret under 2020 gjort ett antal insatser i syfte att 
möjliggöra för Stockholmsaktörer att nå ut med sina budskap och synas i klimatpolitiska debatter. 
Nedan beskrivs ett urval av detta.  

I oktober arrangerade kommissionen och Regionkommittén sin årliga konferens European Week of 
Regions and Cities, EWRC, där SEK stod värd för ett event tillsammans med det Brysselbaserade 
nätverket Capital Cities and Regions Network (CCRN). Temat var Capital Cities and Regions in the 
green transition. Det var en bred politisk representation från städer och regioner, bland annat från 
Prag, London och Budapest med diskussion om hur städer och regioner kan nå sina 
utsläppsminskningsmål inom exempelvis transportsektorn och energieffektivitet i byggnader.  Från 
Stockholms stad deltog miljö- och klimatborgarrådet som berättade om stadens miljöprogram, 
finansiering av klimatomställningen och arbetet med att nå negativa utsläpp.    
 
SEK arrangerade även ett klimatevent tillsammans med Brysselkontoren för de nordiska 
huvudstäderna, under Kommissionens årliga konferens EU Green Week, som detta år var helt digitalt. 
Evenemanget fokuserade på städernas klimatarbete med särskilt fokus på biologisk mångfald, cirkulär 
ekonomi och naturbaserade lösningar i urbana miljöer. Talare från Oslo, Köpenhamn och Helsingfors 
samt Stockholms stads miljöförvaltning deltog. Kommissionen gjorde ett inledningsanförande som 
lyfte de nordiska städerna som föregångare på området.  

SEK har under 2020 också deltagit i strategiska möten med svenska regionkontor i Bryssel och varit i 
kontakt med andra europeiska städer genom CCRN-nätverket. Detta för att utbyta erfarenheter och 
information om kommande lagförslag, dela med sig av positioner i samrådssvar med mera. Andra 
strategiskt viktiga möten som SEK haft under året är exempelvis med det nya klimatrådet på Sveriges 
EU-representation, där vi bland annat uppmärksammade regionens arbete att nå klimatpositivitet 
med hjälp av lokala och regionala åtgärder. 

Utöver ovanstående har SEK även bistått med inspel till och råd kring samrådssvar. SEK bidrog till 
exempel med inspel till Region Stockholms samrådssvar om klimatlagen i januari 2020.  
 

Kritiserat förslag om hållbara investeringar hotar biodrivmedel 
Ett förslag som fick stor uppmärksamhet och massiv kritik, inte minst från svenskt håll, var den 
delegerade akten till taxonomiförordningen, som presenterades i slutet av 2020. Den delegerade 
akten definierar krav för hållbara verksamheter. Enligt förslaget ska exempelvis bioenergibaserad 
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produktion av el, värme eller kombinerad produktion anses som en övergångsteknik och kommer 
därmed inte längre klassas som miljömässigt hållbar. Om ett sådant förslag går igenom skulle 
Stockholm bland annat riskera att gå miste om viktiga (fortsatta) investeringar i produktion och 
användning av bioenergi, då intresset för att investera i en teknik som med tiden inte kommer att 
klassificeras som hållbar, sannolikt kommer att vara mycket lågt. Detta i sin tur kommer att påverka 
Stockholms möjligheter att uppnå sina högt uppställda klimatmål. 
 

Även lokal och regional nivå inkluderas i ny renoveringsstrategi 
Ett annat initiativ som SEK har följt och rapporterat om är den så kallade renoveringsvågen som 
presenterades av Kommissionen i oktober. Det är en övergripande strategi med syfte att förbättra 
byggnaders energiprestanda genom renovering och främjande av energieffektiva åtgärder. Målet är 
att fördubbla den årliga energirenoveringsgraden för EU:s byggnadsbestånd fram till 2030 och 
renoveringskraven ska gälla alla beslutsnivåer. Andra förslag som aviseras i strategin handlar om 
möjligheter till grön upphandling, obligatoriska minimistandarder för energiprestanda, minskade 
koldioxidutsläpp i byggnader. Renoveringsvågen har en direkt effekt på regional och kommunal nivå, 
då förslagen omfattar renoveringar på både statlig, regional och lokal nivå. 
 

Ramdirektiv för vatten, kemikaliestrategi och nytt miljöhandlingsprogram 
Vattenpolitiken är alltid en viktig fråga för SEF:s medlemmar, då vattenfrågor ingår i det kommunala 
ansvaret. SEK har därför under 2020 vid ett flertal tillfällen uppmärksammat Stockholms specifika 
förutsättningar för att arbeta med vattenpolitisk lagstiftning, till exempel i strategiska möten med 
bland annat regionpolitiker och representanter vid kommissionen. Aktuella ärenden på EU-nivå har 
varit en utvärdering av ramdirektivet för vatten, färdigställandet av dricksvattendirektivet och en 
kommande revidering av avloppsdirektivet. 

I oktober presenterades det åttonde miljöhandlingsprogrammet som är ett ramverk för EU:s 
miljöpolitik med långsiktiga målsättningar. Handlingsprogrammet presenteras mot bakgrund av 
utmaningar såsom förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, föroreningar och användning av 
naturresurser. Handlingsprogrammet ska ytterligare påskynda övergången till en klimatneutral och 
resurseffektiv ekonomi genom att utgå från målsättningar och ramverk i EU:s gröna giv från 2019 och 
ska förbättra tillämpningen av EU-lagstiftning. En nyhet jämfört med det sjunde programmet från 2013 
är att programmet inkluderar en explicit hänvisning till behovet att minska EU-ländernas tryck på miljö 
och klimat samt att integrera FN:s 2030-målsättningar och hållbarhetsmålen i klimat- och 
miljöpolitiken. Lokala och regionala aktörer i Stockholm arbetar med 2030-målen och kan dra nytta av 
att följa upp Kommissionens tankar kring hur målen kan integreras i miljö- och klimatarbetet. 

I oktober presenterades en kemikaliestrategi som utgör den största översynen av EU:s 
kemikalielagstiftning på ett decennium. Strategin ska minska riskerna med att framställa och använda 
kemikalier bland annat genom att förenkla och skärpa EU-lagstiftning. Målsättningen är att skydda 
människor och miljö, främja utveckling av säkra och hållbara alternativ samt underlätta EU-handel av 
kemikalier. Kommuner och regioner hanterar frågor inom EU:s omfattande kemikalielagstiftning, 
inklusive närvaron av skadliga kemikalier i kollektivtrafik, vård, byggnader och natur med mera. 
Stockholm har positiva erfarenheter av hållbar offentlig upphandling på ämnet och kan bidra med 
goda exempel från lokala och regionala studier på området.  
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Transportpolitik 

Fortsatt fokus att minska utsläppen från transportsektorn 
Under 2020 har Kommissionens arbete fokuserat på översyn av regelverk genom samrådsprocesser 
om bland annat TEN-T, direktivet för infrastruktur för alternativa bränslen och vitboken för 
transporter. SEK har tidigt informerat medlemmarna om kommande initiativ och möjligheten att ge 
inspel till kommissionens arbete. SEK har även följt upp arbetet med att delta i strategiska 
sammanhang för att belysa Stockholms transportpolitiska prioriteringar, som påbörjades 2019. SEK 
har bland annat deltagit på möten med SKR:s arbetsgrupp för infrastruktur, svenska Brysselbaserade 
regionkontor och med bolaget ”Oslo-Stockholm 2.55”. Därtill har SEK även haft bilaterala diskussioner 
med medlemmarna i SEF om exempelvis mobilitetsstrategin, som presenterades i slutet av året, samt 
bidragit med underlag till medlemmarnas egna samrådssvar. 
 
Kommissionens prioritering för mandatperioden är att minska utsläppen från transportsektorn samt 
säkerställa god tillgänglighet för olika transportslag mellan medlemsländer. Coronapandemin har 
ytterligare belyst behovet av fungerande transportlänkar mellan länderna och stärkt den 
grundläggande principen att flödet av människor och varor mellan EU-länder är grundläggande för 
funktionen av EU:s inre marknad. 
  
För Stockholmsregionens del är det viktigt med ett ramverk på EU-nivå som uppmuntrar miljövänliga 
lösningar i transportpolitiken, möjliggör långsiktig planering, frigör finansiering och främja god 
internationell tillgänglighet för Stockholm som perifer region i Europa. Stockholm har kommit långt i 
arbetet att minska klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn och SEK fortsätter uppleva stort 
intresse från andra Brysselbaserade aktörer om att ta del av goda exempel från regionen.   
 
Både Stockholmsregionen och EU som stort gynnas av ett välfungerande och hållbart transportsystem 
utan flaskhalsar och SEK ser potential för regionen att fortsätta sin positionering inom dessa frågor. 
Det är viktigt att Stockholmsregionen håller sig framme i sina prioriterade frågor så att 
Stockholmsspecifika transportlösningar kan fortsätta nyttjas, till exempel biodrivmedel i 
transportflottan och trängselskatt i innerstaden. 
 

Ny mobilitetsstrategi ska påskynda processen att ställa om transportsektorn 
I december presenterades en ny mobilitetsstrategi och en tillhörande handlingsplan som syftar till att 
minska transportsektorns utsläpp med 90 procent till 2050. Strategin är ett led i att påskynda 
processen med att ställa om transportsektorn. Två spår kan framförallt identifieras i vägen mot smart 
mobilitet. Det första spåret är utvecklingen mot självkörande, elektrifierande och uppkopplade 
fordon, där digitalisering kommer få en stor betydelse. Det andra spåret är delad mobilitet, som 
exempelvis kan handla om att integrera kollektivtrafiken med nya mobilitetstjänster som 
elsparkcyklar, lånecyklar eller bilpooler. 
 

Förberedande arbete för revidering av TEN-T 
Kommissionen är också i färd med att revidera det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, för att 
underlätta för transporter i Europa och minska regionala, ekonomiska och sociala skillnader genom att 
bygga en sammanlänkad infrastruktur för lufttrafiken, vägtrafiken, järnvägstrafiken och sjöfarten.    
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Förberedelserna inför den kommande revideringen av TEN-T-förordningen 2021 har pågått en längre 
tid. Under 2020 har SEK fortsatt dialogen med medlemmarna om prioriteringar i systemet och har lyft 
viktiga frågor med ledamöter som sitter i transportutskottet i Europaparlamentet, bland annat Johan 
Danielsson (S). Under våren identifierade SEK möjligheten att inleda dialog med Jakop Dalunde (MP) 
om en kommande initiativrapport och SEK kopplade ihop Dalundes kontor med Stockholms hamnar.  
  
Utöver TEN-T-revideringen ska en revidering av direktivet för infrastruktur för alternativa bränslen 
presenteras under 2021. Det är en viktig fråga för regioner och kommuner i Sverige som både direkt 
påverkas av regler för alternativa bränslen samt är ansvariga för att tillhandahålla 
laddningsinfrastruktur för eldrivna fordon. 
 

Digitalisering 

Digitalisering är huvudprioritet under mandatperioden 
När den nya EU-kommissionen tillträdde i slutet av 2019 var man tydlig med att digitaliseringen skulle 
vara en av mandatperiodens huvudprioriteringar. Tillsammans med den gröna given ska 
digitaliseringen genomsyra alla EU:s politikområden. Redan i februari 2020 presenterade 
kommissionen ett digitalt paket med tre styrande dokument: en datastrategi, en digital strategi och 
en vitbok om artificiell intelligens. I takt med att coronapandemin svepte in över Europa blev frågan 
om digitala lösningar mer aktuell än någonsin. Hemarbete blev det nya normala och alla evenemang 
och möten blev digitala. EU-institutionernas fokus på digitala satsningar blev också tydligt under 
förhandlingarna om återhämtningsfonden, då det beslutades att 20 % av faciliteten för återhämtning 
och resiliens ska gå till digitala satsningar. Under hösten fortsatte kommissionen att lägga fram digitala 
initiativ, bland annat en rättsakt om dataförvaltning som lägger grunden för den datalag som ska 
presenteras i slutet av 2021. 
  

Vi verkar för att Stockholm ska bli en europeisk digital innovationshubb 
SEK har under 2020 sammanfattat och informerat medlemmarna om kommissionens digitala initiativ 
samt om möjligheter att komma med inspel till dessa. SEK har bland annat stöttat arbetet med att 
främja Stockholm som en europeisk digital innovationshubb (EDIH). Det arbetet har även resulterat i 
ett utvecklat och bra samarbete med Stockholms Science City, som är en av de sökande parterna från 
Stockholmsregionen. SEK har numera regelbundna avstämningar med Stockholm Science City om 
processer vad gäller digitalisering, forskning och innovation och life science. Stockholms EDIH-
ansökan har godkänts av den svenska regeringen och kommissionen kommer nu i ett nästa steg att 
lansera en utlysning om EDIH under våren 2021, som godkända projekt kan ansöka till. 
  

EU når överenskommelse om det nya programmet för ett Digitalt Europa 
SEK har under året fortsatt att bevaka det nya programmet för ett Digitalt Europa och har regelbundet 
skickat hem relevant information om budgetförhandlingarna, utkast till programmet med mera. Under 
december nådde institutionerna en politisk överenskommelse om en budget för programmet på 7588 
miljoner euro.  
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Cybersäkerhet står högt på agendan  
SEK har fortsatt att följa utvecklingen av och debatten kring 5G- och bredbandsutbyggnaden i Europa, 
inklusive diskussionen kring Huawei, som av flera europeiska länder klassas som en säkerhetsrisk och 
därmed inte får bli leverantör av 5G. Cybersäkerhet är en av kommissionens högsta prioriteringar och 
en nyckelkomponent i det digitala och sammanlänkade Europa. I december 2020 presenterade 
Kommissionen en ny EU-strategi för cybersäkerhet där målet är att garantera ett globalt och öppet 
internet samtidigt som den ska ha en skyddsfunktion. Här föreslår man bland annat en uppdatering av 
nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet (NIS2) där nya sektorer läggs till som ska omfattas av 
minimikrav på cybersäkerhet. Revideringen innebär att vissa enheter inom kritisk offentlig och privat 
sektor så som sjukhus, energinät, järnvägar, datacenter, offentliga förvaltningar och forskningslabb 
vara skyldiga att anta riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet samt nya rapporteringsskyldigheter. 
 
SEK informerar löpande om den övergripande utvecklingen till medlemmarna i SEF, då det är frågor 
som alltid är aktuella och intressanta för alla som arbetar med digitalisering på något sätt. SEK arbetar 
också specifikt med att bevaka dessa frågor för Stokab, ett uppdrag som har fortlöpt under 2020. 
 

Forskning och innovation inklusive hälsa 

Godkänd budget men försenat arbetsprogram för EU:s forskningsprogram Horisont Europa 
Arbetet med det nya forskningsprogrammet Horisont Europa har pågått under hela 2020. De låsta 
budgetförhandlingarna har haft påverkan på utformandet av programmet, men tack vare 
budgetöverenskommelsen i slutet av året kunde man också godkänna det nya forskningsprogrammet, 
med en budget på 95,5 miljarder euro. På grund av den sena överenskommelsen kommer dock 
Horisont Europas arbetsprogram inte vara färdigt förrän sen vår 2021. 
 
SEK har bevakat Horisont Europa och löpande informerat om utvecklingen inklusive lyft möjligheter 
för hemmaplan att vara med och ge inspel till programmet, bland annat genom att informera om 
samråd om utformandet av forskningsprogrammets strategiska plan, som kommer styra de 
kommande fyra åren av Horisont Europas arbetsprogram. Under året har SEK även deltagit i de 
svenska forskningsfinansiärernas arbete med att ta fram en strategi för det svenska deltagandet i 
Horisont Europa. SEK deltog både i en intervju med representanter från Vinnovas Brysselkontor och i 
en enkätundersökning. 
  
Utöver utarbetandet av Horisont Europa har SEK följt utlysningarna inom forskningsprogrammet 
Horisont 2020, som tog slut vid årsskiftet. SEK har bland annat skickat hem information till aktörer på 
hemmaplan om den sista stora utlysningen med fokus på gröna innovationer. 
  

Kommissionen sätter hälsa i fokus 
I takt med att coronaviruspandemin spridit sig i Europa och världen har kommissionen fokuserat mer 
och mer på hälsa. Kommissionen presenterade under hösten en rad förslag med syfte att intensifiera 
hanteringen av coronaviruskrisen och stärka EU:s roll i framtida hälsokriser. Kommissionen vill skapa 
en hälsounion, med syfte att bidra till bättre samarbete i händelse av hälsokriser, till förebyggande, 
behandling och uppföljning av sjukdomar och till säkrad tillgång till medicinska förnödenheter till 
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rimliga priser. SEK har följt diskussionen noga, då hälsa är ett område som är nationell kompetens och 
det är mycket viktigt att bevaka vad Kommissionens ambitioner på hälsoområdet kan leda till.  
  

Regionalpolitik (sammanhållningspolitik) inklusive återhämtning 

Historisk överenskommelse om budget och återhämtningspaket 
Kommissionen presenterade ett förslag till ny långtidsbudget 2018. Förslaget blev föremål för 
betydande motsättningar bland EU:s medlemsstater, framför allt när det gäller storleken på budgeten. 
Läget var länge låst och så sent som våren 2020 hade man fortfarande inte kommit överens. 
Situationen underlättades inte av coronavirusets utbrott, som skapade behov av nya resurser för 
återhämtning. Kommissionen presenterade därför ett reviderat budgetförslag i maj 2020. EU:s stats- 
och regeringschefer träffades den 17 juli för att försöka nå en överenskommelse om förslaget och 
morgonen den 21 juli, efter fyra dagar (och nätter) av förhandlingar, lyckades man komma överens. 
Den totala långtidsbudgeten landade på 1074 miljarder euro och åtföljs av en återhämtningsfond på 
750 miljarder euro. 
  
Trots det historiska i överenskommelsen var frågan om budgeten långt ifrån färdigdiskuterad. För att 
kunna gå vidare i processen behövdes ett godkännande från Europaparlamentet, som såg det som en 
möjlighet att sätta press på medlemsstaterna. Förhandlingarna kom framför allt att handla om 
storleken på långtidsbudgeten och villkorligheten vad gäller rättsstatsprincipen. Tuffa förhandlingar 
pågick hela hösten under det tyska rådsordförandeskapet och det dröjde ända till december innan 
institutionerna lyckade komma överens. Med överenskommelsen bands återhämtningsfonden till 
rättsstatsprincipen, vilket ger kommissionen möjligheten att hålla inne medel till medlemsstater som 
bryter mot denna. Europaparlamentet lyckades också, utöver den historiskt stora budgeten och 
återhämtningsfonden, få igenom ytterligare medel till ett antal utvalda program som man ansåg var 
av extra stor vikt. 
  
SEK har löpande informerat om budgetprocessen, via nyhetsbrev, personliga mail och möten samt 
som inbjudna talare till exempelvis Stockholms EU-samordnarnätverk. SEK har även under året tagit 
en större roll och rapporterat om budgetförhandlingarna i Östra Mellansveriges EU2020-arbetsgrupp, 
inom vilka Region Uppsala och Region Västmanland, övriga medlemmar i SEF, ingår.  
  

Nya finansiella instrument för återhämtning  
Kopplat till budgetförhandlingarna har SEK också informerat om förberedelserna av det nya 
regionalfondsprogrammet och återhämtningsinstrumenten genom att skicka hem information om 
processerna och utvecklingen och uppmanat hemmaplan att delta i olika samråd. Vad gäller 
återhämtningsfonden började SEK i ett tidigt skede av pandemin skicka hem information genom en 
veckolig rapport om EU och coronakrisen. SEK har dessutom bidragit med underlag till Politikerforum 
om faciliteten för återhämtning och resiliens, inom ramen för arbetet med de nationella 
återhämtningsplanerna. 
  

Stockholmsregionens ger inspel till regionalfondsprogram 
En strategiskt viktig insats under 2020 var att SEK, på förfrågan från kommissionen samordnade ett 
möte mellan Region Stockholm och kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik, 
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DG REGIO, där kommissionen ville veta mer om regionens förberedelser av Eruf-programmeringen. 
Regionens programansvarig lyfte Stockholms utmaningar och fick möjlighet att ställa frågor direkt till 
ansvariga på kommissionen. Förutom att ge inspel till programmet stärkte också mötet relationen 
mellan DG REGIO och Region Stockholm. Kopplat till strukturfondsprogrammen, var SEK under hösten 
också med och arrangerade ett webbinarium om långtidsbudgeten och strukturfondsprogrammen 
tillsammans med andra svenska region- och stadskontor i Bryssel. Under seminariet behandlades 
bland annat förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan samt programmeringen 
av EU:s fonder och program och möjliga synergier mellan dessa under nästa programperiod. Deltog 
gjorde bland annat EU-kommissionen och representanter från Vinnova och Tillväxtverket. 
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Organisation och styrelse 
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 verksamhetens strategiska inriktning, 
och ta beslut om prioriterade bevakningsområden, vilka fastställs genom Stockholmsregionens EU-
agenda, samt om regionens ställningstagande i EU-frågor med relevans för regionen. I styrelsen 
representeras Stockholms stad, Region Stockholm och Storsthlm med 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. 
 
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 
2020 2019 2018 2017 

 
Huvudintäkter   8 500 8 500 8 500 8 500 
 
Resultat efter finansiella poster     12 0 04 0 085 0 089 
 
 
Soliditet      98 %    86 % 97,6 % 85 %



 

 15 

 
Resultaträkning      

2020-01-01  2019-01-01 
Belopp i tkr    2020-12-31  2019-12-31 
   not  
Intäkter 
Serviceavgifter   2  8 500    8 500 

 
Summa intäkter    8 500   8 500 
 

 
 
Rörelsens kostnader 
Rörelsekostnader  3  8 496   8 496 

 
Summa rörelsens kostnader   -8 496  -8 496 
 

 
 
Rörelseresultat           4  0 0  4 
 

 
 
Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader   00   -1  0 00 
 

 
 
Resultat efter finansiella poster  0      3  0 0 4 

 
Bokslutsdispositioner 
Förändring periodiseringsfond 7 0     12  00 13 
 

 
Resultat före skatt    0 0 15  0   18 
 
Skatt på årets resultat  4   00 -3  00 -4 
 

 
 

Årets resultat     0 0  12  0 013
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Balansräkning 

Belopp i tkr    2020-12-31  2019-12-31 
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        15 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank   0 502  0 666 
Summa omsättningstillgångar  0 517  0 681 
 
Summa tillgångar   2 017  2 181 
 
 
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   0 383  0 370 
Årets resultat    0 012  0 013 
Summa fritt eget kapital   0 395  0 383 
 
Summa eget kapital   1 895  1 883 
 
Obeskattade reserver  7 
Periodiseringsfonder   0 102  0 114 
Summa obeskattade reserver  0 102  0 114 
 
Kortfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder          0     164 
Upplupna kostnader  8 0 020  0 020 
Summa kortfristiga skulder   0   20     184 

Summa eget kapital och skulder  2 017  2 181 
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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. 
 
Nyckeltalsdefinition  
Soliditet är justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. 
 
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 2020 uppgår till 8 475 tkr (8 475 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 
201231 ett eget kapital om 5 719 tkr och ett negativt resultat om -812 tkr. Stockholmsregionens 
Europaförening äger 1 500 aktier vilket motsvarar 100 % av bolagets aktier. 
 
    2020-12-31   2019-12-31 

1 500  1 500 
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Not 6 Eget kapital. 
Huvudmannainsats Balanserat resultat Årets resultat  Total 
Ingående 2020-01-01 
1500  0  370  0 013  1 883 
Vinstdisposition 0 013  0  -13  0 000 
Årets resultat    0 012  0 012 
 
Utgående 2020-12-31 
1 500  0 383  0 012  1 895 
 
Not 7. Obeskattade reserver   2020-12-31   2019-12-31 
Periodiseringsfond tax 2015   0 0  0  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              6          6 
Periodiseringsfond tax 2021   0 0  6  0 000 
Utgående balans   0 102  0 114 
 
Not 8. Upplupna kostnader   2020-12-31  2019-12-31 
 
Revisionskostnader        20  0 020 
Utgående balans   0 020  0 020 
 
Not 9. Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser 2020-12-31  2019-12-31 
Ställda säkerheter   Inga  Inga 
Eventuella förpliktelser   Inga  Inga 
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Anna König Jerlmyr (M)    Cecilia Brink (M) 
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Karin Wanngård (S)  
Stockholms stad 
 

 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Cecilia Löfgreen (M)    Daniel Forslund (L) 
Region Stockholm   Region Stockholm 
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Joakim Jonsson (S) 
Region Stockholm 
 

 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mats Gerdau (M)   Stefan Bergström (C) 
Storsthlm    Storsthlm 
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Hans-Erik Salomonsson (S) 
Storsthlm
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