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Inledning
År 2021 blev ett år som, likt det föregående, på flera sätt präglades av coronapandemin. Men med
hoppfulla och framåtsyftande åtgärder som massvaccinering av EU-ländernas och övriga världens
befolkningar, utvecklande av gemensamma vaccinpass inom EU och ett gradvis öppnande av gränser
och resande har utvecklingen gått i positiv riktning. Delta- och Omikronvarianter av SARS-CoV-2 har
varit periodvisa bakslag. Vi vet inte vad framtiden bär med sig avseende nya virusvarianter. Bryssel
och Belgien har varit hårt drabbat av viruset med restriktioner i olika omgångar.
Coronapandemins påverkan på förutsättningar för tillväxt och utveckling varierar mellan EU:s länder
och det står klart att EU:s satsning på återhämtning och uppbyggande av resiliens betyder mycket för
olika medlemsländers förmåga. Det kommer kunna ha stor betydelse för sammanhållningspolitiska
överväganden även framåt. Effekterna av Brexit har delvis överskuggats av andra utmaningar men
har givetvis haft politisk och sektoriell påverkan under året.
Under 2021 har det periodvis varit möjligt att arbeta med kontorsnärvaro även om mycket av
arbetet i Bryssel och inom hela EU fortsatt vara distansarbete och det i första hand varit virtuella
möten, seminarier och konferenser som gällt. Kontoret har under året aktivt deltagit i utveckling av
arbetsprocesser med våra intressenter och med olika samarbetspartners och bland annat ökat och
utvecklat kommunikationen. Det har varit ett aktivt år med fullt fokus på de områden som utpekas i
EU-agendan och där vi fortsatt att lägga grund för ett ökande av Stockholmsregionens avtryck i EU.
EU:s arbete har bedrivits med oförminskad kraft i olika lagstiftnings- och utvecklingsområden och vi
har kunnat följa med och växla upp engagemang och aktiviteter i samspel med
hemmaorganisationernas behov och förmåga. Flera nyrekryteringar har skett under året och
kontoret är sedan andra halvåret fulltaligt, och med kapacitet att ta emot praktikanter/trainees
vilket adderar till den samlade förmågan. Arbetets innehåll och kontorets aktiviteter beskrivs och
sammanfattas i denna årsberättelse.
EU:s ambitioner om Next Generation EU, med återhämtning och omställning för framtiden,
överskuggas i skrivande stund av den dramatiska säkerhetskrisen med krig i Europa med
Ukrainakrisen, massmigration av flyktingar och förändrad hotbild för Sverige och övriga EUmedlemmar. Effekter av den nya krisen kommer framgå löpande, och vi fortsätter arbeta agilt och
anpassa oss till förutsättningarna.

Anne Andersson
VD Stockholmsregionens Europakontor

2

Innehåll
Insatser under året ................................................................................................................................. 5
Digital omställning .......................................................................................................................... 5
Rättsakten om dataförvaltning (DGA) ............................................................................................ 5
Rättsakten om artificiell intelligens ................................................................................................ 5
55%-paketet – hur den europeiska gröna given ska förverkligas .................................................. 5
Strategi för hållbar och smart mobilitet ......................................................................................... 6
Renoveringsvågen .......................................................................................................................... 6
Revidering av TEN-T förordningen ................................................................................................. 6
Hållbara transporter – ny strategi för stadstrafiken ...................................................................... 7
EU:s taxonomi för hållbara investeringar ....................................................................................... 7
Miljö – EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark ......................... 7
Ett europeiskt hälsodataområde .................................................................................................... 7
Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA)................................ 8
Brexitjusteringsreserven................................................................................................................. 9
Sveriges ordförandeskap 2023 ..................................................................................................... 10
Organisation och styrelse ..................................................................................................................... 11
Ekonomi ............................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

3

Året i korthet
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Kontoret har lyft fram inspel inför rättsakten om dataförvaltningen, där ändringsförslagen i
slutänden föll mot kompromissändringsförslag.
Tillsammans med huvudmedlemmarna har arbete för proaktivt påverkansarbete gällande
rättsakten om artificiell intelligens påbörjats där planen är att lägga fram mot ansvariga
utskott i Europaparlamentet under 2022.
Kontoret har varit aktiva i Fit for 55-paketet där seminarier har anordnats och aktuella
ståndpunkter har förts fram till relevanta aktörer som Sveriges ständiga representation.
Kontoret organiserar, på initiativ av medlemmar, ett seminarium i november med syfte att
öka kunskapen om EU:s taxonomi.
En kartläggning av kommissionens pågående och kommande digitala initiativ har tagits fram
i syfte att förbättra översikten över initiativens påverkan på den offentliga sektorn, vad
kommissionen vill uppnå och var initiativet befinner sig i lagstiftningsprocessen. Kontoret har
gjort en sammanställning och analys av den nya strategin för stadstrafiken, där kontoret
belyser bland annat stärkta roller för noder inom TEN-T, insamling och delning av data och
planer för hållbar rörlighet i städer.
Miljö och handlingsplan: Kontoret har bevakat lagstiftningsförslagen kopplat till EU:s
handlingsplan med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark och påbörjat analysera
hur detta påverkar Stockholmsregionen.
Kontoret har träffat kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelsäkerhet och
forskning och innovation för att diskutera det europeiska hälsodataområdet. Goda exempel
från Stockholmsregionen har delats, likaså vilka hinder som finns gällande delning av
hälsodata för forskning.
Två positionspapper har tagits fram avseende Hera och TEN-T vilka används för att lägga
fram Stockholmsregionens ståndpunkter till kommissionen och relevanta aktörer.
I samarbete med upphandlingsexperter och jurister har kontoret arbetat för att sätta ihop
ändringsförslag till förordningen om ett internationellt upphandlingsinstrument (IPI).
Relationerna med den svenska EU-representationen har förstärkts inför planering av
aktiviteter under det svenska ordförandeskapet 2023.
Kontoret följer utvecklingen av bredbands- och 5G-marknaden, som sammanfattas i
kontorets månatliga rapportering till Stokab.
För medlemmarna har EU-briefings skapats i syfte att skapa dialog om aktuella EU-frågor.
Därutöver har en serie seminarier, Stockholm EU sessions, lanserats med syfte att informera
om aktuella EU-frågor och nå ut med information om hur kontoret arbetar inom dessa
områden.
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Insatser under året
Digital omställning
Kontoret har fortsatt rapporterat om utvecklingen av den europeiska bredbands- och 5G-marknaden
inom ramen för den specialrapport som kontoret sätter ihop åt STOKAB en gång i månaden. Under
året har den landspecifika delen i rapporten också utvecklats och innefattar idag fler länder än tidigare.
Kontoret har under året etablerat kontakt med bredbands- och digitaliseringskoordinatorer hos
huvudägarna och har idag avstämningar för rapportering av händelseutvecklingen men också
rådgivning i vissa samrådsprocesser, och kontoret har under året medverkat i att utveckla ökad
samverkan mellan huvudägarna inom digitaliseringsområdet. Satsningarna har resulterat i tydligare
processer för det proaktiva påverkansarbetet mot EU:s institutioner.
Rättsakten om dataförvaltning (DGA)
Rättsakten syftar till att främja tillhandahållande av data från offentlig sektor där användningen av
data omfattas av till exempel dataskyddslagstiftning, underlätta utbyte av data mellan företag och
användning av persondata via en mellanhand (en typ av dataförmedlare).
Kontoret har under året lyft fram stadens inspel till de svenska Europaparlamentariker som arbetar
med filen i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, ITRE. Samtliga ändringsförslag togs med
till omröstning, men föll tyvärr efter att föredragande lagt fram ett kompromissändringsförslag som
fick starkt stöd i utskottet. Insatsen bidrog dock till värdefulla kontakter i Europaparlamentet och att
fler aktörer i Bryssel är medvetna om Stockholmsregionens inställning i frågan.
Rättsakten om artificiell intelligens
Artificiell intelligens (AI) är en prioriterad fråga för kontoret och medför stora fördelar i vår vardag,
men en del användningsområden utgör en konkret och allvarlig risk för tillämpningen av de EUbestämmelser som ska skydda grundläggande rättigheter, garantera säkerheten och göra det möjligt
att utkräva ansvar.
Den 21 april 2021 lade kommissionen fram ett förslag till rättsakt om artificiell intelligens. Förslaget
syftar till att inrätta en rättslig ram för tillförlitlig AI, att etablera höga standarder för AI-system och
främja Europas roll som global ledare i utvecklingen av säker, människocentrerad och inkluderande AI,
samt att se till att AI är säker och respekterar EU:s grundläggande rättigheter.
AI utgör i dag en allt större del av vår vardag. Genom att underlätta analyser av stora datamängder
medför tekniken nya möjligheter för forskning och innovation, och AI-system utvecklas för att kunna
användas för prevention och screening inom hälso- och sjukvården. Kontoret har under året bevakat
utvecklingen av lagförslaget och rapporterat till våra medlemmar bilateralt och inom ramen för
digitaliseringsutskicket. Genom samordnade möten tillsammans med huvudmedlemmarna har
kontoret i slutet av året lagt grunden för proaktiva påverkansinsatser mot Europaparlamentets
ansvariga utskott under början av 2022.
55%-paketet – hur den europeiska gröna given ska förverkligas
Den 14 juli publicerade EU-kommissionen 12 lagförslag tillsammans med ett övergripande
meddelande, med syfte att nå de klimatmål som satts ut till år 2030. Målet innebär en minskning av
koldioxidutsläpp med 55 procent jämfört med 1990-årsnivåer och att bli världens första klimatneutrala
kontinent till år 2050.
De lagstiftningsförslag som prioriterats särskilt under året är: förordningen om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen, energieffektiviseringsdirektivet, FuelEU Maritime, förnybart
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direktivet och fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta
nyttofordon, samt EU:s handel med utsläppsrätter.
I januari 2021 anordnade kontoret ett seminarium om den europeiska gröna given, tillsammans med
andra svenska regionkontor i Bryssel. Inbjudna talar kom från Europeiska kommissionen,
Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation vid EU.
Kontoret har också genom samarbetet med de svenska regionkontoren träffat olika råd med koppling
till Fit for 55-paketet vid den svenska representationen och framför våra ståndpunkter kring bland
annat förordningen om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen,
energieeffektiviseringsdirektivet och EU:s handel med utsläppsrätter.
Under hösten organiserade kontoret ett informationsmöte på svenska med EU-kommissionen om
55%-paketet under kontorets koncept EU-sessions.
Strategi för hållbar och smart mobilitet
I slutet av år 2020 presenterades den nya strategin för hållbar och smart mobilitet med tillhörande
handlingsplan, innehållande 82 initiativ inom tio centrala områden. Strategin syftar till att uppnå
mobilitetsmålen i EU:s gröna giv med resultatet att utsläppen från transportsektorn ska minska med
90% till år 2050.
I februari 2021 organiserade kontoret ett webinarium på temat ”EU:s framtida transportpolitik – så
påverkas Sveriges regioner och kommuner”, tillsammans med andra svenska regionkontor i Bryssel.
Från Stockholmsregionens sida deltog ordförande i klimatberedningen i Region Stockholm.
Renoveringsvågen
Initiativet presenterades redan 2020 men innehåller flera förslag som kommer lanseras fram till 2024.
Förslaget berör direkt Stockholms lokala och regionala aktörer, då kommissionen aviserar nya krav på
att renovering av byggnader ska gälla på alla beslutsnivåer. Det vill säga både på statlig, regional och
lokal nivå.
Under 2021 har revideringen av direktiv om byggnaders energiprestanda bevakats där förslag från
kommissionen förväntas i slutet av året. Inom 55%-paketet föreslogs också en utvidgning av EU:s
handel med utsläppsrätter till att innefatta byggnader, vägtransporter och sjöfart.
Kontoret har under året bevakat de två lagstiftningsförslagen och har påbörjat arbetet med att
analysera hur detta kommer att påverka Stockholmsregionen.
Revidering av TEN-T förordningen
Under 2020 påbörjade EU-kommissionen en process för att se över riktlinjerna i TEN-T förordningen
(1315/2013) med syfte att föreslå en revidering. Enligt EU-kommissionen ska revideringen möta tre
övergripande utmaningar: 1) förbättra TEN-T:s möjligheter att stimulera noll- och
lågutsläppstransport, 2) förbättra beredskapen för den digitala omställningen och 3) förbättra
resiliensen av TEN-T:s infrastruktur. Efter en utvärdering av TEN-T programmet 2007–2013, samt en
samrådsprocess under 2020 och våren 2021, lades ett förslag om revidering av förordningen fram den
14 december 2021.
Under sommaren tog kontoret fram ett gemensamt positionspapper för föreningen på ämnet som
baserades på medlemmarnas tidigare samrådssvar. Processen delades upp i två steg där
huvudmedlemmarna fick möjlighet att ge sina inspel i en första remissrunda varefter papperet
uppdaterades och skickades ut till alla medlemmar för inspel och kommentarer. Styrelsen antog
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positionspapperet i september, vilket utgör grunden för det påverkansarbete kontoret kommer att
driva under 2022.
Hållbara transporter – ny strategi för stadstrafiken
Den nya strategin bygger på paketet för rörlighet i städer från 2013 och ämnar hjälpa EU att nå sitt
klimatmål till år 2050. Förslaget innehåller åtgärder som ska uppmuntra medlemsstaterna att utveckla
stadstrafiksystem som är säkra, tillgängliga, inkluderande och prisvärda, samt smarta, resilienta och
utsläppsfria.
Som storstadsregion är det viktigt för Stockholmsregionen att följa utvecklingen av den nya strategin
och påverka den i en gynnsam riktning. Kontoret har under tidig höst sammanställt en kort
uppdatering och analys där vi belyser några särskilt viktiga områden i den kommande strategin: stärkt
roll för urbana noder inom TEN-T förordningen och hur det samordnas med denna strategi, insamling
och delning av data, användning av planer för hållbar rörlighet i städer och finansiering. Förslaget lades
fram den 14 december.
EU:s taxonomi för hållbara investeringar
Taxonomi förordningen som trädde i kraft i juni 2020 ska ge en gemensam förståelse för vad hållbart
betyder och skapa tydlighet kring vilka ekonomiska verksamheter som kan betraktas som hållbara. För
att klassas som hållbar måste verksamheten i fråga bidra till minst ett av sex uppsatta miljömål och
samtidigt inte orsaka avsevärd skada för något av de andra målen. Kopplade till förordningen är
delegerade akter med granskningskriterier som baseras på forskning. De delegerade akterna lägger
fram vilka verksamheter som är hållbara under taxonomin. En första delegerad akt för de två första
miljömålen har redan antagits. Under hösten pågår samråd kring den andra delegerade akten som
förväntas 2022 och som kommer att behandla de fyra sista miljömålen.
På initiativ av Region Sörmland, Region Uppsala och Region Västmanland organiserade kontoret ett
webinarium i mitten på november med syfte att öka kunskapen om taxonomin. Deltog gjorde både
tjänstepersoner och politiker.
Miljö – EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark
Handlingsplanen som presenterades i maj 2021 syftar till att eliminera samtliga skadliga föroreningar
och skapa en giftfri miljö till år 2050. Vatten, luft och jord/mark utgör fokus för åtgärderna men även
konsumentprodukter, marina utsläpp och buller omfattas. Initiativet innehåller målsättningar som
redan eller inom kort utgör EU-lagstiftning, till exempel halverade utsläpp av plast i haven, en 30procentig minskning av mikroplaster i miljö och en 55-procentig minskning av för tidiga dödsfall
orsakade av luftföroreningar. Kontoret har under året bevakat lagstiftningsförslagen kopplade till
handlingsplanen och har påbörjat arbetet med att analysera hur detta kommer att påverka
Stockholmsregionen.
Under EU:s gröna vecka i början på juni anordnade kontoret tillsammans med de nordiska
huvudstädernas kontor i Bryssel ett seminarium om nollföroreningar: ”The Nordic capital regions:
Moving towards Zero Pollution”. Seminariet öppnades av EU-kommissionen och modererades av
Eurocities, från Stockholmsregionen medverkade Juha Salonsaari från Miljöförvaltningen i Stockholms
stad och berättade om stadens arbete med att implementera vattenpolitiken i relation till EU:s
lagstiftning.
Ett europeiskt hälsodataområde
Under Q2 2022 planerar kommissionen att lägga fram ett förslag om ett gemensamt europeiskt
hälsodataområde. Syftet med förslaget är att säkerställa tillgång, delning och användning av hälsodata
för sjukvårdsändamål och göra det möjligt för individer att i högre grad kontrollera deras hälsodata.
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Stockholmsregionens Europakontor träffade under slutet av året representanter från kommissionens
generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet och forskning och innovation. Representanter från
Region Stockholm och Stockholm Trio1 deltog på mötet och lyfte fram goda exempel från regionen och
vilka hinder vi står inför när det gäller delning av hälsodata för forskning. Det var ett värdefullt möte
där en tydligare bild av kommissionens tidslinje gavs och våra representanter fick möjlighet att lyfta
sina goda exempel och utmaningar. Insatsen stärkte dessutom relationen mellan kontoret och
Stockholms trio och kontorets fortsatta arbete med hälsodata sker nu tillsammans med trions
representant i Bryssel och Karolinska institutet.
Inom ramen för arbetet med hälsodata har kontoret tillsammans med det europeiska
huvudstadsnätverket i Bryssel arrangerat ett evenemang under den Europeiska veckan för regioner
och städer (EWRC), där regionens forsknings- och innovationsdirektör deltog och gav sin bild av
aktuella utmaningar.
Som ett nästa steg i arbetet pågår att ta fram ett positionspapper om hälsodata. Tanken är att det ska
användas i ett första skede mot nationell nivå och bistå regeringen med underlag om läget i
Stockholmsregionen. Genom en samlad kraft från Europaföreningens medlemmar och viktiga life
science-aktörer i Stockholmsregionen ska positionspapperet också utvecklas till en konkret position
när kommissionens förslag lagts fram.
Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA)
För att stärka den europeiska hälsounionen och förbättra beredskapen och insatserna vid allvarliga
internationella hälsohot inrättade Kommissionen en ny myndighet för beredskap och insatser vid
hälsokriser den 16 september 2021. Lagförslagspaketet om Hera består av ett meddelande, ett beslut
och ett förslag till förordning som inrättar myndigheten som en ”Commission service”, en avdelning
inom kommissionen. Uppdraget är bland annat att stärka koordinationen av hälsorelaterade
förberedelser och insatser inom unionen, bevaka nya hälsohot och ansvara för upphandling av
medicinska motåtgärder. Forskning och innovation kommer vara en central del av Hera och bidra till
utveckling av medicinsk teknik och produktion.
Innan beslutet att inrätta Hera presenterades var det länge oklart vilken form myndigheten skulle ha.
Kontoret stöttade Region Stockholm i arbetet med att ta fram samrådssvar i ett tidigt stadie av
processen och lyfte bland annat fram Stockholmsregionen som en naturlig lokaliseringsort för
myndigheten. Tillsammans med Europaföreningens huvudägare tog kontoret under sommaren fram
ett positionspapper om föreningens syn på Heras uppgifter och fokusområden vilket klubbades av
föreningsstyrelsen den 21 september. Arbetet med den nya hälsomyndigheten har också resulterat i
ökad samverkan mellan relevanta aktörer life science-aktörer från den offentliga och privata sektorn
och från akademin i Stockholmsregionen. Kontoret har tillsammans med dessa aktörer fortsatt ha
regelbundna avstämningar även efter att Hera inrättats, för att diskutera myndigheten och andra life
science-relaterade frågor.
Instrumentet för internationell upphandling
Kommissionens förslag till förordning om ett internationellt upphandlingssinstrument (IPI) lades fram
2012, med syftet att begränsa vissa tredjeländers tillträde till EU:s öppna upphandlingsmarknad och
få tredjeländer att öppna upp sina marknader. Förslaget blockerades dock i rådet och kommissionen

1

Universitetsalliansen Stockholm Trio är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska
Högskolan och Stockholms universitet. De arbetar med att stärka synligheten av universiteten och proaktivt
påverkansarbete gentemot EU-institutionerna.
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kom därför med ett reviderat förslag 2016. Även då körde man fast men förhandlingarna återtogs
2019.
Kontoret fick från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen veta att arbetet med
kommissionens förslag om att inrätta IPI börjat röra sig i fel riktning, sett från ett svenskt perspektiv.
Genom instrumentet skulle anbud från tredjeland, vars upphandlingsmarknad är stängd för EU:s
medlemsstater, kunna åläggas ett prispåslag. Det innebär dels en risk för högre kostnader för
upphandlande myndigheter i medlemsstaterna, dels ökad administrativ börda för regionala och lokala
upphandlande myndigheter, eftersom de själva kan behöva hålla koll på vilka anbud från företag i
tredjeländer som omfattas av instrumentet.
När rådets position kom i juni kopplade kontoret ihop upphandlingsexperter och jurister från Region
Stockholm, Stockholms stad, Adda inköpscentral och Västragötalandsregionen, som tog fram ett
underlag med ändringsförslag, som dessutom fått stöd Göteborgs stad. Den sammanlagda analysen
av både rådets position och Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA-utskottet,
som är ansvarigt utskott i IPI-frågan) utkast var att skrivningarna riskerar att leda till högre
anbudspriser och därmed dyrare offentliga inköp, ökad administrativ börda, inte bara för
upphandlande myndigheter utan också för företag, och att konkurrensen kan komma att påverkas
negativt när leverantörer utesluts från anbudsprocesser. Kontoret har därför under året träffat de
svenska ledamöterna i INTA-utskottet för att lyfta fram expertgruppens ändringsförslag och
uppmärksammat dem på den problematik som upphandlingsexperterna identifierat. Kontoret har
dessutom fört fram inspelen till Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och
konsumentskydd (IMCO), som varit rådgivande i processen.
Arbetet har hittills resulterat i synlighet av Stockholmsregionens position i Bryssel, bättre relationer
med Europaparlamentets ledamöter och deras handläggare, en upparbetad beredskap mellan
upphandlingsansvariga i Stockholmsregionen och samarbete med aktörer som Adda och Svenskt
Näringsliv.

Brexitjusteringsreserven
Reserven ska tillhandahålla stöd till medlemsstaterna (regioner, lokalsamhällen och vissa sektorer) för
att motverka de negativa ekonomiska, sociala, territoriella och miljömässiga konsekvenserna av
Storbritanniens utträde ur unionen. Åtgärder ska bland annat stödja skapande och skydd av
arbetstillfällen, inbegripet gröna jobb, system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i de
sektorer som har drabbats hårdast av Storbritanniens utträde ur unionen. Reserven som ska frigöra
stöd till de regioner, lokalsamhällen och offentliga och privata företag som drabbats värst av Brexit
har en budget på fem miljarder euro och av dessa beräknas Sverige tilldelas drygt en miljard kronor
under perioden 2020–2023.
Kontoret lämnade i april in ett samråd om brexitjusteringsreserven på uppdrag av Region Stockholm.
I samrådet välkomnar Region Stockholm kommissionens förslag att inrätta brexitjusteringsreserven,
men man betonar samtidigt att det är viktigt att regionernas roll och ansvar fastställs i
förordningstexten för att Brexits negativa effekter för den ekonomiska, sociala och territoriella
sammanhållningen inom EU ska kunna minskas.
Den 28 september godkände Europeiska rådet formellt brexitjusteringsreserven. Regeringen har
meddelat att man utser ESF-rådet till ansvarig myndighet i Sverige för förvaltningen av reserven.
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Sveriges ordförandeskap 2023
Sverige kommer under våren 2023 att ta över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Sveriges
Ständiga Representation vid EU i Bryssel kommer att spela en nyckelroll. Kontoret har därför under
2021 arbetat med att etablera nya kontakter och förstärka existerande kontakter på
representationen. Syftet är att skapa användbara kommunikationskanaler att få information inför
ordförandeskapsåret och förstärka chanserna för Stockholmsregionen påverkansmöjligheter.
Representationen befann sig under slutet av 2021 i planeringsfasen gällande vilka frågor som
kommer att vara prioriterade under ordförandeskapet och enligt uppgifter kommer mer konkret
information att komma efter valet i september 2022. Det som har publicerats hittills är det så kallade
trio-programmet, ett gemensamt program i den ordförandeskapstrio som Sverige ingår i tillsammans
med Frankrike och Tjeckien. Exempelvis kan man se att migration, energi, miljö och klimat, transport,
samt telekommunikation och hälsa är aktuella områden.
Kontoret påbörjade under december att förbereda planering av aktiviteter inför och under
ordförandeskapet, för att under 2022 planera möjliga gemensamma aktiviteter med ägare,
samarbetspartners och intressenter.

Tillgänglighet
Nyhetsbrev och sakområdesutskick har utvecklats under året, liksom hemsidan. De löpande
arbetsprocesserna med respektive huvudägare/intressent har fortsatt utvecklats i en positiv riktning
under året. Under oktober månad lanserade kontoret så kallade EU-briefings om aktuella EU-frågor
för kontorets associerade medlemmar. Syftet är att skapa dialog med medlemmarna om frågorna som
kontoret bevakar i ett terminsvist flöde. Kontoret har genomfört EU-briefings med Region Gotland,
Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Mälardalsrådet.
Kontoret har under hösten lanserat Stockholm EU-sessions, som är en serie webinarier om aktuella
EU-frågor som kontoret bevakar. Syftet är att sprida information om hur Stockholmsregionen arbetar
med frågorna till aktörer och intressenter på hemmaplan, men likväl att sprida information om vårt
arbete i frågorna på den internationella arenan i Bryssel. Kontorets första EU-session hölls i november
och behandlade 55%-paketet och det andra i december om EU:s fem nya uppdrag.
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Organisation och styrelse
Stockholmsregionens Europaförening (SEF) är grundat av de tre konstituerande medlemmarna;
Stockholms stad, Region Stockholm och Storsthlm. Vidare är Region Uppsala, Region Sörmland, Region
Västmanland, Region Gotland och Mälardalsrådet anslutna 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 EUagenda, 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
Pehr Granfalk (M), Solna stad
Carin Lidman (S), Västerås stad
Filip Reinhag (S), ersättare, Region Gotland
Sara Heelge Vikmång (S), ersättare, Huddinge kommun
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Ekonomi
Ekonomisk översikt
Flerårsöversikt i tkr

Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster

Soliditet

2021

2020

2019

2018

8 500

8 500

8 500

8 500

13

0 012

0 04

0 085

98 %

98 %

86 %

97,6 %
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Resultaträkning
Belopp i tkr

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

8 500

8 500

8 500

8 500

-8 496

8 496

-8 496

-8 496

not
Intäkter
Serviceavgifter

2

Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader

3

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

4

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

-

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond

0

7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Årets resultat

4

0 04

00 0

-1

4

0 03

0 13

0012

17

0 15

-4

00--4

0 13

0 012
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Balansräkning
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

1 500
1 500

1 500
1 500

15

15

503
518

0 502
0 517

2 018

2 017

1 500
1 500

1 500
1 500

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

0 395
0 13
0 408

0 383
0 012
0 395

Summa eget kapital

1 908

1 895

0 89
890

0 102
0 102

0 020
0 20
2 018

0 020
0 020
2 017

Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Stockholmsregionens
Europakontor AB
Summa anläggningstillgångar

5

Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Huvudmannainsats
Summa bundet kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Upplupna kostn och förutb Intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

6

7

8
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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 2021 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 20,6 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 2021-12-31 ett eget kapital om 5 683 tkr och ett negativt resultat om 36 tkr.
Stockholmsregionens Europaförening äger 1 500 aktier vilket motsvarar 100 % av bolagets aktier.
2021-12-31
1 500

2020-12-31
1 500
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Not 6 Eget kapital.
Huvudmannainsats
Ingående 2021-01-01
1500
Vinstdisposition
Årets resultat
Utgående 2020-12-31
1 500

Balanserat resultat

Årets resultat

Total

383
12

12
-12
13

1 895
0
13

395

13

1 908

Not 7. Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2016
Periodiseringsfond tax 2017
Periodiseringsfond tax 2018
Periodiseringsfond tax 2019
Periodiseringsfond tax 2020
Periodiseringsfond tax 2021
Periodiseringsfond tax 2022
Utgående balans

2021-12-31

Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda
Intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda
Intäkter
Utgående balans

2021-12-31

Not 9. Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser
Ställda säkerheter
Eventuella förpliktelser

2021-12-31
Inga
Inga

19
28
24
6
6
6
89

20
20

2020-12-31
19
19
28
24
6
6
102
2020-12-31

20
20
2020-12-31
Inga
Inga
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