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Protokoll  
 
Styrelsemöte för Central Sweden ideell förening.  

Dag: Onsdag den 9 juni 2021 kl. 09:30 – 12:00   
Plats: Digitalt   
 
Närvarande: 
 

Irén Lejegren, ordförande Central Sweden, Region Örebro län 

Eva Lindberg, vice ordförande Central Sweden, Region Gävleborg 

Birgitta Sacrédeus, vice ordförande Central Sweden, Region Dalarna 

 

Eva Getzman, enhetschef projektkontoret, Region Örebro län 

Gordon Hahn, kontaktperson Central Sweden, Region Örebro län 

Åsa Ängsback, kontaktperson Central Sweden, Region Dalarna 

Thomas Högman, kontaktperson Central Sweden, Region Gävleborg 

 

Johanna Bond, kontorschef, Central Sweden European Office 

Ebba Bjerkander, EU-strateg, Central Sweden European Office 

Rasmus Bergander, EU-strateg, Central Sweden European Office 

 

 

1. Öppnande 
 

Ordförande Irén Lejegren öppnade mötet. 

 

2. Val av mötessekreterare 

 

Ebba Bjerkander utsågs till sekreterare.  

 

3. Val av justerare 

 

Eva Lindberg utsågs till justerare.  

 

4. Godkännande av dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen.   

 

5. Information ekonomisk redovisning för januari – april 2021 

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att resultatet för perioden 2021.01.01 – 2021.04.30 är 483 683 

kr. Överskottet beror bland annat på utebliven kostnad för praktikantbostäder under 
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perioden, lägre kostnad för städning och renhållning samt administrativa kostnader på grund 

av distansarbete, inga tjänsteresor samt minskade lönekostnader då ingen kommunikatör ännu 

anställts som planerat i budget.  

 

Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna.  

 

6. Budget och prognos 2021 

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att den fastställda budgeten för 2021 är baserad på en nivå på 

medlemsavgiften som fastställs enligt föreningens praxis. Nuvarande nivå på medlemsavgiften 

är inte anpassad efter den verksamhet som kontoret idag bedriver vilket resulterar i ett 

budgetöverskott. Styrelsen har därför gett kontorschefen i uppdrag att under 2021 tillsammans 

med medlemsregionerna se över medlemsavgiften och modellen för att beräkna 

medlemsavgiften samt se över kontorets utgifter med syfte att fastställa en medlemsavgift som 

bättre anpassas till den verksamhet kontoret idag bedriver. Budgeten 2021 omfattar ett antal 

insatser och inköp som är extraordinära och kommer att genomföras endast under 2021 till 

följd av det tillfälliga utrymmet i budgeten. Det omfattar till exempel: 

- Kommunikationsinsats vilket omfattar tidsbegränsat kommunikatörsuppdrag, 

revidering av grafisk profil och kommunikationsstrategi mm 

- Teamutvecklingsinsats med syfte att stärka den nya personalgruppen och bidra till att 

fastställa gemensamma mål för kontorets arbete och utveckling 

- Inköp av ny teknikutrustning 

 

Johanna presenterade prognosen för 2021 och konstaterade att föreningen även 2021 riskerar 

ett större överskott på grund av att verksamheten inte har kunnat genomföras som planerat 

till följd av pandemin, bland annat kommer föreningen ha lägre resekostnader och lägre 

administrativa kostnader på grund av distansarbete. Kontoret kommer inte att ta emot några 

praktikanter till hösten som planerat och kostnaden för representation kommer att vara 

betydlig lägre än budgeterat. Vidare presenterade Johanna ett scenario för hur det 

prognosticerade överskottet skulle kunna hanteras vilket bland annat omfattade förslag om en 

tillfällig rabatt på medlemsavgiften 2021.   

       

Styrelsen beslutade att avvakta med beslut om hantering av eventuellt överskott 2021 och 

eventuell tillfällig rabatt på medlemsavgiften 2021 till styrelsemötet 15 oktober 2021.  

 

7. Information om utredningen kring CS styrning, beställningsprocess och dess 

påverkan på modell för uträkning av föreningsavgiften 

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

Johanna påminde styrelsen om att PwC i revisionen 2020 ger föreningen en rekommendation 

att under 2021 göra en utredning av verksamheten, såväl ur ett verksamhetsperspektiv som ur 

ett skatte- och momsperspektiv. Denna rekommendation i kombination med styrelsens 
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uppdrag att se över föreningsavgiften och modellen för att beräkna avgiften samt se över 

kontorets utgifter har bidragit till att Johanna föreslår att genomföra en process för översyn 

av Central Swedens uppdrag och organisering. Johanna informerar styrelsen att en första 

inledande diskussion om detta har förts i Central Swedens chefsgrupp (enhets- och 

avdelningschefer för projektkontoret samt strategi och finansiering i medlemsregionerna). En 

utgångspunkt för processen skulle enligt Johanna vara en frågeställning om vilken utmaning 

medlemsregionerna vill bidra till att hantera genom att driva ett gemensamt kontor i Bryssel 

och hur detta bidrar till genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna. Johanna 

noterar att medlemsregionernas uppdrag har genomgått en förändring sedan 2010 då de 

gemensamt bildade Central Sweden ideell förening, att det regionala utvecklingsuppdraget just 

nu befinner sig i en brytningstid och att det därmed kan vara läge att genomföra en översyn 

för att undersöka om Central Swedens uppdrag är i linje med de förväntningar 

medlemsregionerna har på kontoret. Johanna föreslog att resultatet av en process för översyn 

av verksamheten kan utgöra underlag för beslut om kontorets framtida prioriteringar och 

organisering. 

 

Styrelsen var överens om att en utredning för att se över verksamheten och strukturen som 

även väver in en beskrivning av vilken nytta medlemsregionerna haft av föreningen 

välkomnas. Styrelsen tackade för information och önskade få en uppdatering om arbetet vid 

nästa styrelsemöte den 15 oktober 2021.          

 

8. Information om nytt hyresavtal 

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

Johanna påminde styrelsen om att de vid det extra styrelsemötet 23 april beslutade att gå vidare 

i processen om att flytta kontoret från nuvarande lokaler på sjätte våning i Nordic House till 

femte våningen i samma byggnad. Johanna informerade styrelsen att hon mottagit utkast på 

uppsägning av nuvarande avtal samt utkast på avtal för de nya lokalerna. Det nuvarande avtalet 

föreslås avslutas 31 december 2021 och det nya avtalet föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Vidare informerade Johanna att hon undersöker frågan om vem som bör underteckna 

uppsägningen och avtalet samt teckna bankgarantin för det nya avtalet.  

 

Styrelsen tackade för informationen.      

 

9. Information om Europaforum 2021  

 

Gordon Hahn föredrog ärendet. 

 

Gordon informerade styrelsen att Region Örebro län kommer att ansvara för att koordinera 

arbetet med årets Europaforum. Forumet kommer i år att anordnas som en digital konferens 

den 24 november kl. 9 – 12. Årets tema är den nya europeiska industristrategin och ambitionen 

är att kunna bjuda in talare från EU-nivå, nationell- och regional nivå samt industriföretag 

från Bergslagsregionen. Gordon informerade att förslaget på upplägg för årets Europaforum 
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är avstämt med Intresseföreningen Bergslaget och att Central Sweden stödjer Region Örebro 

län i arbetet genom kontakt med potentiella talare från EU-nivån.   

 

Styrelsen tackade för informationen.    

 

10. Diskussion om ägarrådet 28 – 29 oktober 

 

Johanna Bond föredrog ärendet.  

 

Johanna informerade styrelsen att ägarrådet ska enligt stadgarna sammanträda åtminstone en 

gång per år, att ägarrådets roll är att ge råd till och följa utvecklingen av styrelsens arbete samt 

att tid och plats för genomförande av ägarråd fastställs av styrelsen. Styrelsen beslutade på 

styrelsemötet 26 februari 2021 att årets ägarrådsmöte skulle anordnas den 28 – 29 oktober 

2021. Ambitionen var att kunna träffas fysiskt, om situationen tillåter, för en heldags träff den 

29 oktober som inleds med en gemensam middag dagen innan den 28 oktober. Inbjudan har 

skickats till ägarrådet.  

 

Johanna informerade styrelsen att en första diskussion om programmet för ägarrådet har förts 

internt på kontoret och tillsammans med CS-kontaktpersoner (Åsa Ängsback, Gordon Hahn 

och Thomas Högman). Johanna presenterade en sammanfattning av inriktningen för 

ägarrådets möten 2010 – 2020 vilket följdes av en diskussion om årets ägarrådsmöte. På grund 

av de fortsatta covid-19 restriktionerna och en osäkerhet kring huruvida det är möjlighet att 

träffas fysiskt i slutet av oktober samt för att invänta ytterligare diskussioner i 

medlemsregionerna gällande inriktningen för ägarrådet ville styrelsen skjuta upp tiden för 

nästa ägarrådsmöte.   

 

Beslut 

- Styrelsen beslutade ge kontorschefen uppdraget att meddela ägarrådet att det 

inbokade mötet 28 – 29 oktober ställs in och att styrelsen återkommer med en ny 

inbjudan under hösten, samt att  

- medlemmarna internt i respektive region diskuterar ägarrådet och inriktning för 

kommande ägarråd och att frågan åter diskuteras på CS-chefgruppsmöte 8 

september.  

 

11. Informationspunkter verksamheten: 

 

a. Arbetet med aktivitetsplanen 

 

Johanna Bond föredrog ärendet.  

 

Johanna informerade styrelsen om hur arbetet med verksamhetsplaneringen 2021 

genomförts med särskilt fokus på kontorets aktivitetsplan och prioriterade frågor för 

samverkan 2021. Johanna informerade att kontoret tagit fram aktivitetsplaner för 

respektive bevakningsområde samt en aktivitetsplan för arbetet som omfattar CS-

chefsgrupp. Aktivitetsplanerna har utgjort underlag för dialog med 
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kontaktpersonerna inom bevakningsområdena, CS-chefsgrupp samt CS-

kontaktpersoner för att säkerställa att medlemsregionernas förväntningar på 

kontorets arbete stämmer överens med kontorets planerade aktiviteter.  

 

b. CS kontaktytor i medlemsregionerna 

 

Johanna Bond föredrog ärendet.  

 

Johanna presenterade en bild över Central Swedens kontaktytor i regionerna vilket 

utgör kontorets kontaktpersoner för informations- och erfarenhetsutbyte kring EU-

perspektivet på medlemsregionernas prioriterade frågor för bevakning på EU-nivå.  

  

c. Aktivitetsrapport jan - maj 2021  

 

Ebba Bjerkander och Rasmus Bergander föredrog ärendet. 

 

Ebba presenterade höjdpunkter från vårens aktiviteter inom bevakningsområdena 

transport och infrastruktur samt energi och klimat. Ebba lyfte bland annat fram 

kontorets arbete med att stödja medlemsregionerna i samrådssvar och 

positionspapper om revideringen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 

Ebba presenterade även att kontoret bistått Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

i bevakning och påverkan av EU-kommissionens förslag om den så kallade 

”taxonomin” – en klassificering av hållbara investeringar, kontorets arbete med att 

bistå medlemsregionerna i framtagandet av positionspapper kopplat till EU:s 

kommande skogsstrategi samt den informationsförmedling kontoret gjort kopplat till 

det så kallade ”fit for 55”-paketet – en samling förslag på revidering av EU:s 

klimatlagstiftning för att nå 2030-målet om 55 % minskad koldioxidutsläpp.  

 

Rasmus presenterade hur kontoret bistått medlemsregionerna med information och 

analys kring slutskedet av programmeringen av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) samt kontorets deltagande i Region Dalarnas arbete med 

framtagandet av en ny regional innovationsstrategi för smart hållbar specialisering 

(S4). Vidare presenterade Rasmus kontorets arbete med digitalisering inom vilket en 

ny arbetsgrupp bestående av regionernas digitaliseringskoordinatorer har bildats för 

att bland annat sprida information om det nya programmet Digitala Europa samt 

europeiska digitala innovationshubbar (EDIH). Under våren har även en uppdaterad 

version av den europeiska innovationsstrategin presenterats och Rasmus beskriv hur 

kontoret arbetet för att sprida information om innehållet i strategin och dess påverkan 

och möjligheter för medlemsregionerna. Inom bevakningsområdet 

sammanhållningspolitiken beskrev Rasmus hur kontoret arbetat med 

informationsspridning och analys av bland annat den svenska återhämtningsplanen 

som beskriver hur Sverige planerar att investera faciliteten för återhämtning och 

resiliens (RRF).         
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d. Arbetet med kommunikationsinsatsen 

 

Johanna Bond föredrog ärendet.  

 

Johanna informerade styrelsen att kontoret ännu inte anställt någon kommunikatör 

som planerat men att kontoret trots det har inlett ett arbete med att se över 

informationskanalerna och testar nya sätt att kommunicera. Ett exempel på detta är i 

CS-nytt från maj 2021 där kontoret i ett videomeddelande spelat in ett samtal om 

aktuella frågor på EU-nivå och hur det påverkar medlemsregionerna. Birgitta 

Sacrédeus informerade att Region Dalarna står fast vid sitt erbjudande att kunna 

erbjuda kontoret stöd i kommunikationsarbetet.    

 

e. På höstens agenda 

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att kontoret särskilt kommer att följa följande 

händelser på EU-nivå under hösten:  

o 55-paketet (Fit for 55) (juli) 

o EU:s nya skogsstrategi (juli) 

o Åttonde sammanhållningsrapporten (oktober) 

o Handlingsplan för den sociala ekonomin (fjärde kvartalet) 

o Förslag till revidering av förordningen för det europeiska transportnätet 

TEN-T (fjärde kvartalet) 

o Slutförhandling EU:s fonder och program 

 

Vidare presenterade Johanna att kontoret under hösten bland annat kommer att 

jobba med verksamhetsplanering inför 2022, att de kommer att stödja Region 

Gävleborg i arbetet med ny modell för projektutveckling, rekrytera praktikanter till 

vårterminen 2022 samt förbereda flytten till nya lokaler.  

 

12. Kommande styrelsemöten; 15 oktober kl. 9:30 – 12:00 samt 17 december kl. 9:30 – 12:00  

 

13. Mötets avslutande 

 
 

 

Irén Lejegren    Ebba Bjerkander 

Ordförande   Mötessekreterare  

 

 

 

Eva Lindberg  

Justerare 
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