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Protokoll 
 

sammanträde med styrelsen för Central Sweden ideell förening.  

 

Dag:  Fredag 26 februari 2021 kl. 9:30 – 11 

Plats:  Digitalt    

 

Närvarande: 

Irén Lejegren, ordförande Central Sweden 

Birgitta Sacrédeus, vice-ordförande Central Sweden   

Thomas Högman, strateg Region Gävleborg (ersatte Eva Lindberg, vice-ordförande Central Sweden) 

 

Gordon Hahn, utvecklingsledare Region Örebro län  

Åsa Ängsback, strateg Region Dalarna 

Eva Getzman, enhetschef Region Örebro län  

 

Johanna Bond, kontorschef Central Sweden 

Ebba Bjerkander, strateg Central Sweden 

Rasmus Bergander, strateg Central Sweden anslöt till ärende 9 – 13. 

 

1. Öppnande 

 

Ordförande Irén Lejegren öppnade mötet. 

 

2. Val av mötessekreterare 

 
Styrelsen beslutade att utse Ebba Bjerkander till sekreterare.  
 

3. Val av justerare 

 
Styrelsen beslutade att utse Birgitta Sacrédeus till justerare.  
 

4. Godkännande av dagordning  

 

Styrelsen godkände dagordningen   

 

5. Information PwC stöd och utredning 2021 

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

I dialogen med PwC gällande hantering av överskottet 2020 har frågor kring föreningens 

momsregistrering uppkommit. Föreningen har varit momsregistrerad sedan 2011 och har 

sedan dess bedrivit samma typ av verksamhet och verksamheten har organiserats och styrts 

på samma sätt sedan dess. Frågeställningen kring momsregistreringen kretsar kring frågan 

https://sign.visma.net/sv/document-check/c1a7e14c-cb06-4711-9d1f-1f2ad2b669c5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:info@centralsweden.be


 

CENTRAL SWEDEN    Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels    info@centralsweden.be    www.centralsweden.se                         2 

huruvida föreningsavgiften som betalas av medlemmar kan anses vara en medlemsavgift eller 

serviceavgift. Frågan kretsar kring följande frågor  

- om verksamheten sker på uppdrag av regionerna  

- om den betalning som föreningen erhåller från regionerna är att bedöma som 

ersättning för den tjänst som föreningen har utfört på uppdrag av regionerna  

- det föreningen gör är till nytta för regionerna och om utgiven ersättning står i 

proportion till den denna nytta. 

 

Johanna informerar styrelsen att hon med stöd av PwC och tillsammans med CS-chefsgrupp 

genomfört en enklare riskbedömning kopplat till bokslutet 2020 där man landat i att avgiften 

hanterats på ett korrekt sätt i enlighet med skälen till momsregistreringen 2011. Vidare 

meddelar Johanna att utredningen kommer att fortsätta under 2021 för att se om det finns 

anledning att se över föreningens styrning och medlemmarnas uppdrag till kontoret, vilket 

kan komma att påverka både medlemsavgiften och hur föreningen arbetar med 

beställningsprocessen.  

 

6. Beslut om möteshandlingar årsmöte: 

 

a. Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen för Central Sweden beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen och 

överlämnar den till föreningens revisorer för revision. 

 
b. Preliminärt bokslut 2020 

 
Styrelsen för Central Sweden beslutade att fastställa det preliminära bokslutet och 

överlämna det till föreningens revisorer för revision.   

 
7. Information om ny ägarrådsrepresentant 

 

Den 14 december 2020 beslutade regionstyrelsen i Region Dalarna att entlediga Jonny Jones 

(C) från ägarrådet och i stället utse Joakim Storck (C) till en av Region Dalarnas 

ägarrådsrepresentanter. 

 

Styrelsen hälsade Joakim Storck välkommen till ägarrådet.  

 

8. Diskussion om datum och tid för ägarrådsmöte 2021 

 

Styrelsen beslutade att årets ägarrådsmöte ska anordnas den 28 – 29 oktober 2021. 

Ambitionen är 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. Plats för träffen 

meddelas senare. 

 

9. Diskussion om Europaforum 
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Johanna Bond föredrar ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att hon och Anders Edström, verksamhetsledare 

Intresseföreningens Bergslaget, har presenterat ett förslag på process samt roll- och 

ansvarsfördelning Europaforum 2021 för respektive organisations tjänstepersongrupp. 

Förslaget tydliggör rollfördelning mellan Central Sweden och intresseföreningen samt att en 

förutsättning för att kunna anordna Europaforum är att någon av Central Swedens eller 

Intresseföreningen Bergslagets medlemmar står värd för eventet. 

 

Innan arbetet med eventet kan påbörjas ska respektive förenings styrelse ha fattat beslut om 

struktur för anordnande av eventet samt värdregion/kommun för eventet. Detta väntas 

kunna ske i slutet av april – början av juni. Beslut i Central Swedens styrelse skulle kunna ske 

vid nästa styrelsemöte 9 juni. 

 

Styrelsen ansåg att det behövs en fördjupad diskussion om Europaforum i 

medlemsregionerna. Styrelsen beslutade att frågan åter tas upp på styrelsemötet 9 juni.   

 

10. Besluts-, diskussions- och informationspunkter verksamheten:  

 

a. Information om teamutvecklingsinsatsen 

 

Johanna Bond föredrar ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att teamutvecklingsinsatsen syftar till att etablera 

verktyg och metoder som bidrar till att personalgruppen självstängt kan fortsätta 

teamutvecklingen även efter 2021. Insatsen ska ledas av Johanna men delar av 

processen och vissa aktiviteter upphandlas externt. 

 

De aktiviteter som föreslås upphandlas externt gäller 2-3 dagars utbildning i 

självledarskap samt personlig effektivt och hållbarhet. Mellan utbildningstillfällena 

erbjuds medarbetarna på Central Sweden individuell coachning. De aktiviteter som 

upphandlas externt inleds med en personbedömning vilket omfattar tester, 

djupintervju och kort summering till kontorschef. 

 

I processen att ta fram ett upplägg för insatsen har dialog förts med tre olika 

konsultbolag gällande de aktiviteter som föreslås upphandlas externt. Ambitionen är 

att kunna inleda insatsen under första halvan av året.    

 

b. Information om process för rekrytering och kravprofil 

kommunikationsinsatsen  

 

Johanna Bond föredrar ärendet. 

 

Samtliga medlemsregioner har fått frågan om möjlighet att låna ut en kommunikatör 

för ett uppdrag åt Central Sweden under perioden maj – december 2021. Region 
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Örebro län har meddelat att de inte har någon möjlighet att erbjuda detta. Region 

Gävleborg har svarat att de kan ställa upp med några procent om det är någon annan 

som har helhetsansvaret. Region Dalarna har meddelat att de på grund av 

personalförändringar inte kommer kunna erbjuda stöd i arbetet.  

 

Johanna informerar styrelsen att hon fortsätter diskussionerna med 

medlemsregionerna kring hur arbetet kan tas vidare givet förutsättningarna. 

Ambitionen är fortfarande att insatsen ska kunna påbörjas i maj.   

 

c. Diskussion om praktikanter höstterminen 2021 

 

Johanna Bond föredrar ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att annonsering av möjlighet till praktik på Central 

Sweden brukar inledas under mars månad inför höstterminen. Styrelsen har beslutat 

att inte erbjuda möjligheten till praktik under vårterminen 2021 och osäkerheten 

fortsatt stor inför höstterminen.  

 

Styrelsen beslutade att avvakta med rekrytering av praktikanter inför hösten och följa 

utvecklingen. Om läget stabiliseras kan det bli möjligt att inleda rekrytering i slutet av 

våren/sommaren.   

 

d. På vårens agenda 

 

Johanna, Ebba och Rasmus föredrar ärendet. 

 

Kontoret informerade styrelsen om aktuella frågor i kontorets bevakning vilket bland 

annat omfattar EU-kommissionens förslag om det så kallade 

brexitjusteringsreserven, (BAR). BAR omfattar 5 miljarder EUR och syftar till en 

tillfällig och mellan medlemsländerna solidarisk kompensation till sektorer på EU:s 

inre marknad som är särskilt drabbade av Brexit. Sverige tillhör ett av de 

medlemsländer som föreslås tilldelas en relativt stor del av medlen. Sveriges 

föreslagna allokering är ca 950 miljoner SEK. Kontoret följer även arbetet och 

förhandlingarna om faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) vilket 

omfattar en föreslagen tilldelning på 38 miljarder SEK till Sverige för investeringar i 

bland annat digital infrastruktur, kompetensförsörjning och hållbara transporter. En 

förutsättning för att ta del av medlen är framtagande av nationella 

återhämtningsplaner som ska styra investeringarna ska lämnas in till EU-

kommissionen senast sista april och sedan förhandlas med kommissionen och övriga 

medlemsländer. I förhandlingarna om RRF har det tillkommit ökat krav på dialog 

med bland andra regioner i utformningen av planen. 

 

Vidare informerar kontoret att de följer arbetet med det så kallade 55 %-paketet 

vilket är ett lagstiftningspaket som syftar till att anpassa nuvarande klimat- och 

energilagstiftning till det nyligen föreslagna målet att minska utsläppen med minst 
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55% fram till 2030 jämfört med 1990-nivåerna. Paketet omfattar revidering av ett 

stort antal direktiv som har direkt påverkan på lokal och regional nivå, bland andra 

direktivet för förnybar energi, direktivet för energieffektivisering, förordningen om 

införande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk (LULUCF), direktivet om utbyggnad av 

infrastrukturen för alternativa bränslen samt direktivet om byggnaders 

energiprestanda. En annan fråga som står högt på agendan är EU:s nya 

skogsstrategi.  EU-kommissionen förbereder en ny europeisk skogsstrategi som ska 

förbättra skogssektorns möjligheter att bidra till genomförandet av den europeiska 

gröna given; kommissionens målbild om ett klimatneutralt samhälle och en ny 

tillväxtmodell som frikopplar ekonomisk tillväxt från resursförbrukning. Ett samråd 

om strategin är just nu öppet fram till 19 april. Central Sweden bistår 

medlemsregionerna i att svara på samrådet.  

 

Under våren följer kontoret även utvecklingen av konferensen om Europas 

framtid och bevakar möjligheter för och påverkan på lokal och regional nivå. På 

Europadagen den 9 maj föreslås konferensen inledas. Konferensen ska erbjuda en 

öppen, inkluderande och transparent dialog mellan EU:s institutioner, kommuner, 

regioner, medborgare och olika aktörer intresserade av att diskutera det framtida EU-

samarbetet. 

 

11. Information om beslut tagna på delegation 

 

Johanna Bond föredrar ärendet. 

 

Johanna informerade styrelsen att hon tecknat ett nytt avtal med PwC gällande stöd i 

utredningen som genomförs under 2021.  

 

12. Övriga frågor  

 

13. Mötets avslutande  

 
 

 

 

 

Irén Lejegren    Ebba Bjerkander  
Ordförande   Mötessekreterare  
 
 
 
 
 
Birgitta Sacrédeus  
Justerare  
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