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Beslut - Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kennet Julin, med Johan Olsson som ersättare, utses att som röstombud på
Oslo-Stockholm 2:55 AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19 att Västerås stad ska ingå som
delägare i bolaget Oslo-Stockholm 2.55. Västerås stad har efter detta
förvärvat aktier i bolaget och ingår numera som delägare.
Oslo-Stockholm 2.55 AB bildades 2015 och verksamheten startade hösten
2016. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB, Region Örebro Läns förvaltning
AB, Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland och
Västerås stad. Varje delägare har lika stor andel i bolaget.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Oslo-Stockholm 2:55 AB.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kennet Julin, med Johan Olsson som ersättare, utses att som röstombud på
Oslo-Stockholm 2:55 AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Oslo-Stockholm 2.55 AB

Tjänsteutlåtande - Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB
avseende 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kennet Julin, med Johan Olsson som ersättare, utses att som röstombud på
Oslo-Stockholm 2:55 AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19 att Västerås stad ska ingå som
delägare i bolaget Oslo-Stockholm 2.55. Västerås stad har efter detta
förvärvat aktier i bolaget och ingår numera som delägare.
Oslo-Stockholm 2.55 AB bildades 2015 och verksamheten startade hösten
2016. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB, Region Örebro Läns förvaltning
AB, Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland och
Västerås stad. Varje delägare har lika stor andel i bolaget.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Oslo-Stockholm 2:55 AB.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Oslo-Stockholm 2.55 AB, org.nr 559036-5697

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för OsloStockholm 2.55 AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 202112-31.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Oslo-Stockholm
2.55 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Oslo-Stockholm 2.55 ABs
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Oslo-Stockholm 2.55 AB för räkenskapsåret 2021-0101 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Oslo-Stockholm
2.55 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Örebro den dagen som framgår av den elektroniska signaturen

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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ÅRSREDOVISNING
för
Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
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Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB har till uppgift att påskynda en bättre järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna i stråket
Karlstad-Örebro-Västerås. Under 2021 har stödet för Oslo-Sthlm 2.55 ökat påtagligt. Vi har tagit flera viktiga steg mot vårt
kanske viktigaste delmål - att utveckla initiativet från ett regionalt intresse till en nationell angelägenhet i Sverige och Norge.
I media har såväl huvudstadsregionerna som politiska företrädare och branschaktörer talat om behovet av och potentialen
i en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Flera formellt viktiga steg togs också under året.
Norge
I januari rekommenderade Jernbanedirektoratet den norska regeringen att utreda Oslo-Stockholm. I mars beslutade Stortinget
att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade
den norska regeringen att ge Jernbanedirektoratet i uppdrag att genomföra en möjlighetsstudie av en modern förbindelse mellan
Oslo och Stockholm tillsammans med Trafikverket i Sverige. Det krävs dock motsvarande beslut i Sverige. Under hösten var det
Stortingsval i Norge. Det resulterade i regeringsskifte och en hel del nya ledamöter. Arbetet med att etablera nya kontakter har
försvårats av Covid-situationen. Vi upplever dock inte att de funnits några skillnader i synen på Oslo-Sthlm 2.55 mellan den gamla
och nya regeringen. Viken fylkeskommune har börjat delta i våra möten. Under hösten meddelande dessutom Oslo kommune att de
önskade delta i bolagets arbete. Formella beslut om deltagande är dock ännu inte fattade.
Sverige
Vi har mött allt flera positiva uttalanden, men vi väntar fortfarande på att den svenska regeringen ska ge ett formellt uppdrag till
Trafikverket. Vi vet att myndigheterna har börjat träffas för att diskutera hur man ska lägga upp arbetet, men först när det finns
ett regeringsbeslut kan arbetet rulla i gång på allvar.
Den 1 november presenterade Trafikverket förslaget till nationell plan för infrastruktur (NTP). I förslaget finns skrivningar om
att Trafikverket önskar påbörja en utredning tillsammans med Norge och att man önskar titta både på planering och finansiering.
Dock fastställs nationell plan av regeringen först någon gång under våren. Om det fastställs kan arbetet med att en modern
järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm börja under 2022. Trafikverkets förslag om utredning är ett viktigt steg, men att
förslaget till NTP i praktiken inte löser några av de uttalade brister som finns i stråket är problematiskt. Vi är dock inte ensamma
om detta. Inga av de 13 utpekade nationella bristerna i nuvarande NTP åtgärdas i förslaget till ny NTP. Det är uppenbart att nya
stambanor och i viss mån Norrbotniabanan slukar alla tillkommande resurser kommande planperiod. Att inga åtgärder längs
befintliga sträckningar föreslås riskerar att försena såväl regionala nyttor som realiserandet av den snabbare förbindelsen
mellan Oslo och Stockholm. Bolaget jobbar tillsammans med regionerna med påverkansarbete under remissbehandlingen och
departementets beredning av förslaget.
Stockholm stad har under kvartal 4 2021 framfört önskemål om att delta i bolagets arbete. Formellt beslut är dock ännu inte fattat.
2021 som också präglats av Covid har naturligtvis påverkat bolagets arbete. Flera arrangemang, både egna och andras, har fått
genomföras på distans. Vår medverkan i Almedalen blev inställd, medan Arendalsuka kunde genomföras som planerat.
Det har funnits flera perioder med inreseförbud i Norge och bolaget har högre grad än budgeterat fått jobba genom ombud. Vi har
medverkat på flera stora nationella konferenser med syfte att få fler aktörer att aktivt stödja projektet. Under 2021 har Stockholms
handelskammare, Miljöpartiet, Moderaterna, samtliga regionala företrädare i stråket inklusive Region Stockholm, samt de främsta
företrädarna för både Oslo och Stockholm tagit ställning för projektet. Under 2022 avser vi att ytterligare bredda arbetet, med
särskilda insatser riktade till kommuner och näringsliv i stråkets omland.
2022 kommer att vara ett mycket spännande år för projektet. Om regeringen fattar beslut enligt Trafikverkets förslag att påbörja en
utredning tillsammans med de norska myndigheterna har ett av bolagets viktigaste delmål uppnåtts

Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun
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Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

Flerårsöversikt
2021
6 039 999
656 253
83,72

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
6 075 000
1 351 684
78,70

2019
6 122 997
239 774
76,00

2018
6 000 001
-687 126
74,61

Aktiekapital Övrigt fritt eget
kapital
50 000
1 394 650
765 611

Årets resultat

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

50 000

2 160 261

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat

2 160 261
387 593
2 547 854

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

2 547 854
2 547 854

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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765 611
-765 611
387 593
387 593

Summa fritt
eget kapital
2 160 261
0
387 593
2 547 854
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Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

Not

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

6 039 999
20 574
6 060 573

6 075 000
8 748
6 083 748

-2 716 178
-2 670 179

-1 994 152
-2 724 777

-8 516
-9 387
-5 404 260

-10 296
-2 124
-4 731 349

656 313

1 352 399

-60
-60

-715
-715

656 253

1 351 684

-171 000
8 516
-162 484

-359 000
3 497
-355 503

493 769

996 181

-106 176

-230 570

387 593

765 611

Sida 4 av 8

TeamEngine Document E-Sign ID: 36836998-287E-4613-941C-865D4D77367B. Page 4 of 9.

TeamEngine E-Signing

Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

0
0

8 516
8 516

0

8 516

0
65 769
79 567
145 336

82 289
0
71 867
154 156

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 494 776
3 494 776

3 049 254
3 049 254

Summa omsättningstillgångar

3 640 112

3 203 410

SUMMA TILLGÅNGAR

3 640 112

3 211 926

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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TeamEngine E-Signing

Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

2 160 261
387 593
2 547 854

1 394 650
765 611
2 160 261

Summa eget kapital

2 597 854

2 210 261

566 595
0
566 595

395 595
8 516
404 111

223 648
0
103 722
148 293
475 663

200 518
79 594
167 660
149 782
597 554

3 640 112

3 211 926

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TeamEngine E-Signing

Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen
Not 2

Medelantal anställda

2021

2020

2,00

2,00

2021-12-31

2020-12-31

51 469
0
51 469
-42 953

66 907
-15 438
51 469
-42 938

0
-8 516
-51 469
0

10 281
-10 296
-42 953
8 516

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Noter till balansräkningen
Not 3

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Övriga noter
Not 4

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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TeamEngine E-Signing

Oslo-Stockholm 2.55 AB
Org.nr. 559036-5697

NOTER

Örebro 2022-

Torbjörn Suneson

Magnus Ekblad

Jonas Karlsson
Verkställande direktör

Nina Höijer

Stina Höök

Staffan Jansson

Åsa Johansson

Ullis Sandberg

Anders Tallgren

Jenny Landernäs

Frida Pettersson

Oskar Svärd

Katarina Tolgfors

Elisabeth Unell

Min revisionsberättelse har lämnats den

2022.

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor
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Jonas Karlsson
E-mail: jonas.karlsson@oslo-sthlm.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-02-22 09:37 CET

Torbjörn Suneson
E-mail: tsuneson@rmlandskap.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-02-22 10:45 CET

Anders Tallgren
E-mail: anders.tallgren@karlstad.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-22 11:00 CET

Åsa Johansson
E-mail: asa.b.johansson@regionvarmland.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-22 11:21 CET

Ullis Sandberg
E-mail: ullis.sandberg@orebro.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-22 13:59 CET

Nina Höijer
E-mail: nina.hoijer@regionorebrolan.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-24 15:11 CET

Frida Pettersson
E-mail: frida.pettersson@karlstad.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-24 17:29 CET

Jenny Landernäs
E-mail: jenny.landernas@regionvastmanland.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-24 18:51 CET

Elisabeth Unell
E-mail: elisabeth.unell@vasteras.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-24 21:39 CET

Stina Höök
E-mail: stina.hook@regionvarmland.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-25 07:44 CET

Magnus Ekblad
E-mail: magnus.ekblad@regionvastmanland.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-25 07:51 CET

Oskar Svärd
E-mail: oskar.svard@kumla.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-28 09:39 CET

Staffan Jansson
E-mail: staffan.jansson@vasteras.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-28 16:21 CET

Katarina Tolgfors
E-mail: ktolgfors@gmail.com
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-03-02 08:50 CET

Gunilla Andersson
E-mail: gunilla.k.andersson@se.ey.com
Role: Auktoriserad revisor
Verified by Mobile BankID
2022-03-02 15:42 CET
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