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Handläggare:
Sören Berg

Landstingsstyrelsen

Ny organisation för Stockholmsregionens
Europasamarbete
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting föreslås bilda, tillsammans med Stockholms
stad och Kommunförbundet Stockholms Län som konstituerande
medlemmar, en ideell förening med namnet ”Stockholmsregionens
Europaförening”.
Den ideella föreningen föreslås bilda/köpa ett av föreningen helägt
aktiebolag med namnet ”Stockholmsregionens Europakontor AB” för att
driva det praktiska arbetet.
Ärendets beredning
Styrelsen i Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening har
vid sitt sammanträde 2 september, 2010 beslutat föreslå huvudmännen
Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län samt Stockholms läns
landsting att fatta beslut i enlighet med detta förslag.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk
förening likvideras per den 31 december 2010
att godkänna att Stockholms läns landsting, tillsammans med Stockholms
stad och Kommunförbundet Stockholms Län som konstituerande
medlemmar, bildar en ideell förening med namnet ”Stockholmsregionens
Europaförening” med stadgar enligt bifogat förslag, bilaga 2
att godkänna att Stockholmsregionens Europaförening ska bilda /inköpa
ett av föreningen helägt aktiebolag med namnet Stockholmsregionens
Europakontor AB med bolagsordning enligt bifogat förslag, bilaga 3
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att godkänna och till landstingsstyrelsen uppdra att teckna konsortialavtal
om samverkan i Stockholmsregionens europaförening, ideell förening, samt
det av föreningen helägda bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB
enligt bilagda förslag, bilaga 4
att landstinget, liksom vardera Stockholms stad och Kommunförbundet
Stockholms Län, tillskjuter 500.000 SEK att utgöra aktiekapital i bolaget
Stockholmsregionens Europakontor AB
att de av landstinget tillskjutna medlen avseende aktiekapital (500.000
SEK) ska belasta LSF Koncernfinansiering
att uppdra åt landstingets ombud i styrelsen för Stockholmsregionens
Europakommitté ekonomisk förening att rösta för likvidation av föreningen
och fatta i samband med detta nödvändiga beslut
att utse ordförande i landstingsstyrelsen till ombud – och 1:e vice
ordförande som ersättare - på konstituerande föreningsstämma i
Stockholmsregionen Europaförening med uppdrag att rösta för och fatta
beslut enligt ovanstående punkter
att omedelbart justera beslutet
Under förutsättning av fullmäktiges beslut föreslås landstingsstyrelsen för
egen del besluta
att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna konsortialavtal om samverkan i Stockholmsregionens europaförening, ideell förening,
samt det av föreningen helägda bolaget Stockholms- regionens
Europakontor AB enligt bilaga 3
att omedelbart justera beslutet
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Eftersom många frågor inom landstingets ansvarsområden har kopplingar
till Europeiska Unionen (EU) är det viktigt för landstinget att ha utvecklade
former för att utbyta kunskap, medverka i projekt och påverka. Och
eftersom Stockholmsregionens aktörer ofta har gemensamma intressen, är
det naturligt att vidareutveckla det samarbete som idag finns inom
Stockholmsregionens Europakommitté (SEU).
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Detta förslag innebär att samarbetet fokuseras på EU och Bryssel, samtidigt
som det ges fastare former. Genom att den fasta årskostnaden reduceras
något, skapas utrymme för att efter behov köpa tjänster även som stöd för
fortsatt internationellt samarbete på andra håll.
Bakgrund
Styrelsen för SEU har genomfört en översyn av verksamheten. Översynen
har skett i samråd med SEU:s servicepartners och med hjälp av en extern
konsult. Tidigare VD har lämnat sitt uppdrag och ersatts av en VD på
konsultbas, med uppdrag att leda verksamheten tills den nya
organisationen fastställts. Huvudmännens chefstjänstemän fungerar som
styrgrupp under övergångsperioden.
Förslaget till ny struktur innehåller bland annat följande:
-

Organisationsformen förtydligas genom att den tidigare kommittén och
ekonomiska föreningen ersätts av en ideell förening som i sin tur blir
ägare till ett servicebolag som driver den praktiska verksamheten.
Huvudmännens chefstjänstemän utgör styrelse för bolaget.

-

Verksamheten fokuseras till Bryssel. De kontor som hittills funnits i S:t
Petersburg och Warszawa avvecklas. En begränsad kontorsresurs
planeras finnas kvar i Stockholm.

-

Den fasta årsavgiften sänks till 2, 5 miljoner för varje huvudman
(tidigare 3 miljoner för landstinget och Kommunförbundet Stockholms
län samt 4 miljoner för Stockholms stad) och 100 tkr för övriga
medlemmar. I gengäld förutsätts att både huvudmän och övriga
medlemmar i ökad utsträckning betalar särskilt för hjälp med t ex
studiebesök, utbildningar, särskilda arrangemang samt projektledning
och bevakning som riktar sig till enskilda medlemmar snarare än till
hela medlemskretsen.

-

För att ge bolaget finansiell bas tillskjuter huvudmännen 500 tkr
vardera som aktiekapital.

-

Den nya föreningen ges namnet ”Stockholmsregionens Europaförening”
och servicebolaget ges namnet ”Stockholmsregionens Europakontor
AB”

-

Den nya organisationen ska vara genomförd den 1 januari 2011.
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Förslag till konsortialavtal, stadgar för föreningen samt bolagsordning
ligger som bilagor 2-4 till detta tjänsteutlåtande.
Överväganden
En tydligare struktur och styrning ökar både landstingets och de övriga
medlemmarnas möjligheter att använda organisationen på ett effektivt sätt.
Den föreslagna strukturen innebär att landstingets möjligheter att via SEU
få stöd för det politiskt beslutade samarbetet med Mazovie-regionen
(Warszawa-regionen), Moskvaregionen och S:t Petersburg försvinner. Detta
kan kompenseras genom att den sänkta årsavgiften ger ekonomiskt
utrymme för att i ökad omfattning köpa tjänster från andra.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget innebär att landstinget, liksom övriga huvudmän, tillskjuter ett
aktiekapital om 500 tkr.
Den löpande årskostnaden förutsätts bli densamma som tidigare.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljö steg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Stf landstingsdirektör

Beslutsunderlag, bilagor
1. Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté
ekonomisk förening
2. Stadgar för Stockholmsregionens Europaförening
3. Bolagsordning för Stockholmsregionens Europakontor
4. Konsortialavtal
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