Dnr 22/2006

Årsredovisning
2005
Expertgruppen för
EU-frågor

Förord
Under år 2005 användes ofta ordet kris för att beteckna tillståndet i Europeiska unionen. Efter
folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, där folken röstade nej till det konstitutionella
fördraget, beslutade Europeiska rådet under mötet i juni 2005 att utlysa en period av eftertanke i
unionen. Vid samma tillfälle misslyckades stats- och regeringscheferna med att komma överens
om unionens långtidsbudget och samstämmiga rapporter från förhandlingsrummet vittnade om
hårda motsättningar och en mycket irriterad stämning bland de politiska ledarna i EU.
Efter den framgångsrika och historiska utvidgningen av EU 2004 var talet om kris därför inte
obefogat. Den som har följt EU:s utveckling vet samtidigt att kriser ofta har präglat och påverkat
unionens utveckling, men att de hittills inte har lett till att den europeiska integrationen har
avstannat. Ibland har en kris dessutom utgjort en vändpunkt och lett till en nödvändig förändring.
För Sieps vidkommande har det gångna året därmed öppnat nya, angelägna områden för
fördjupade studier och forskning av europapolitiska frågor. Sieps har sedan starten 2002 drivit ett
forskningsprojekt som inriktats på att följa arbetet med det nya konstitutionella fördraget, både i
sak och avseende förhandlings- och ratifikationsprocesserna. Efter Europeiska rådets beslut i juni
2005 har projektet fått en ny inriktning och syftar till att öka förståelsen av den konstitutionella
utveckling som äger rum vid sidan av de fördragsmässiga förändringarna.
EU:s handelspolitik har också stått i fokus. Nya studier har belyst den europeiska integrationens
handelseffekter på omvärlden; frågor med relevans för den pågående s. k. Doha-rundan i WTO.
Striden om EU:s budget kan skymma frågan om unionens ekonomiska prioriteringar och i syfte
att fördjupa diskussionen om innehållet i EU:s budget har Sieps under året genomfört ett projekt
som behandlat frågan om hur den framtida regionalpolitiken bör utformas i de nya
medlemsstaterna. Fem forskningsinstitut från de nya medlemsstaterna samt ett österrikiskt institut
har deltagit i projektet och forskningsresultaten har presenterats och diskuterats vid seminarier i
Bryssel, Stockholm, Wien, Budapest och Bratislava. Det är ett gott exempel på hur angelägna
Siepsrapporter kan spridas och väcka intresse inom och utanför landets gränser, trots våra relativt
begränsade resurser.
Sieps har under 2005 arrangerat fler seminarier än tidigare, lockat allt fler intresserade deltagare
till seminarierna och mött ett ökat intresse från medier. Det visar att Sieps har ett angeläget
uppdrag, vilket kvarstår trots att talet om kris har tystnat något sedan EU:s stats- och
regeringschefer under toppmötet i december 2005 till slut lyckades komma överens om en
långtidsbudget. Det finns fortsatt behov av fördjupade studier om EU:s roll i världen, om makt
och demokrati och om vilka effekter EU:s politik har – och därmed också goda skäl för Sieps att
fortsätta utveckla nya frågeställningar i verksamheten under 2006.

Mats Hellström
Ordförande i Sieps styrelse
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Bakgrund och uppdrag
Expertgruppen för EU-frågor är en myndighet under regeringen (Statsrådsberedningen).
Expertgruppens styrelse har beslutat att myndigheten ska kalla sig Sieps – Svenska
institutet för europapolitiska studier.
Sieps ambition är att fungera som ett forskningsinstitut där verksamheten bedrivs med
vetenskaplig integritet. Sieps ser som sin främsta uppgift att fungera som en länk mellan
användare och forskare; mellan policy makers och den akademiska världen. Detta sker genom
publicering av forsknings- och utredningsresultat som kan tjäna som beslutsunderlag för riksdag,
regering, myndigheter och EU:s institutioner samt genom att seminarier arrangeras där Sieps
rapporter presenteras, kommenteras och diskuteras. Verksamhetens inriktning är interdisciplinär
inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik.
Sieps verksamhet regleras i förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen
för EU-frågor. Av förordningen framgår att expertgruppen ska bedriva och främja forskning,
utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor. Verksamheten ska inriktas på
att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana
ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och
för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och
juridik. Expertgruppen ska särskilt
* initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,
* göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,
* följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt
* publicera och sprida rapporter om verksamheten.
Av regleringsbrevet för år 2005 framgår att Expertgruppen för EU-frågor ska rapportera
till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Här ska ingå en generell beskrivning
av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna ovan.
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Forskningsprojekt
Sieps ska enligt regleringsbrevet initiera och behandla förslag till utvärderings- och
forskningsprojekt samt göra eller låta göra utredningar och utvärderingar.
Under 2005 har Sieps deltagit i och genomfört följande forskningsprojekt:
Tema 1: Makt och demokrati i EU
En konstitution för Europa?

Som uppföljning till det tidigare projektet Strategi 2004 har Sieps under året inlett arbetet med att
ta fram ett antal rapporter och studier vilka syftar till att belysa innehållet i EU:s nya fördrag om
upprättande av en konstitution för Europa och den nationella behandlingen –
ratificeringsprocessen – som föregår det slutgiltiga antagandet av detta fördrag. Projektet inleddes
under 2004 med publiceringen av samlingsvolymen ”En konstitution för Europa? Reflektioner”
(2004:3-7). Inom ramen för detta projekt har fyra rapporter publicerats under 2005.
Den första av rapporterna behandlar det konstitutionella fördraget ur ett nationalekonomiskt
perspektiv, i den andra analyseras förhållandet mellan den svenska grundlagen och de föreslagna
förändringarna inom straffrättens område i det konstitutionella fördraget, i den tredje diskuteras
de olika ratificeringsalternativ som EU:s medlemsstater har valt och i den fjärde analyseras EGdomstolens praxis samt det konstitutionella fördragets betydelse för de nationella domstolarnas
roll i EU.
2005:1

Priks, Mikael, EU:s nya konstitution – ett nationalekonomiskt perspektiv

2005:2

Persson, Gunnar, Gamla och nya lagstiftare – om EU och straffrätt

2005:3

Jungar, Ann-Cathrine och Karlsson, Christer, Folkomröstning eller
parlamentsratificering – hur besluta om förslaget till konstitutionellt fördrag?

2005:10

Groussot, Xavier, The Role of the National Courts in the European Union, A Future
Perspective

Projektansvariga: Carl Fredrik Bergström, Rickard Eriksson, Fredrik Langdal

Svenska erfarenheter av EU:s inre marknad

Detta projekt har till sitt främsta syfte att studera mötet mellan den svenska förvaltningsmodellen
och EU. Av framförallt metodmässiga skäl kommer fokus att sättas på de politikområden som
omfattas av EU:s inre marknad. Ett antal rapporter kommer att publiceras i vilka svenska
erfarenheter av förhandling och implementering av EU:s regelverk behandlas.
Projektansvarig: Carl Fredrik Bergström
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Statistikbanken

Sieps har inlett ett projekt som syftar till att systematisera och utveckla den ”statistikbank” som
fortlöpande växer fram ur olika forsknings- och utredningsprojekt. Denna omfattar i dagsläget ett
antal uppgifter om EU:s lagstiftning som kan vara av stor nytta för framtida projekt.
Under året har en bakgrundstudie tagits fram ”EU:s lagstiftning i siffror” i vilken alla
förordningar och direktiv som antagits 1994 – 2004 har sammanställts. Studien publicerades på
Sieps hemsida sommaren 2005.
Projektansvarig: Josefin Almer

Contested Competences in the European Union

Detta projekt har som övergripande syfte att undersöka och förklara förhållandet mellan EU:s
”institutionella design” och de förändringar i maktförhållanden som äger rum mellan
regeringskonferenser (formella ändringar av EU:s institutionella design). Framförallt prövas om
andra aktörer än medlemsstaterna och ministerrådet, i synnerhet kommissionen och
Europaparlamentet, har möjlighet att driva utvecklingen i den riktning de själva önskar och vilka
konsekvenser detta kan få för medlemsstaternas förmåga att utforma EU:s politik. Områden som
studeras är framförallt medbeslutandeförfarande, delegering/kommittologi, val av rättslig grund,
kommissionens initiativrätt och Europaparlamentets investiturrätt (makt att tillstyrka nya
kommissionärer). Deltagare i projektet är bland andra Carl Fredrik Bergström (Sieps), Adrienne
Héritier (European University Institute), Joseph Jupille (University of Colorado), Leonor Moral
Soriano (University of Granada), Jim Caporaso (University of Washington) och Catherine
Moury (Université du Luxembourg).
Ett första, större delprojekt avslutades under året och presenterades i Stockholm under ett
seminarium den 2 december 2005 (publicering i specialnummer av tidskriften West European
Politics under 2006).
Projektansvarig: Carl Fredrik Bergström

Kommissionen och de små medlemsstaterna

Europeiska unionens institutionella ramverk är beroende av en ständig balansakt mellan små och
stora medlemsstater. Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna
kommissionen som den institution genom vilken de mest effektivt kan utöva sin makt. Det
övergripande målet för projektet har varit att pröva hypotesen att kommissionen är de små
medlemsstaternas bästa vän. Även om hypotesen inte stärks i den rapport som publicerades under
året konstateras att kommissionen har spelat en avgörande roll för de små staterna genom sin
sammansättning och sina funktioner. Författarna framhåller dock andra aspekter som har
betydelse för små staters inflytande, såsom breda koalitioner och det roterande ordförandeskapets
roll.
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Bunse, Simone, Magnette, Paul och Nicolaïdis, Kalypso, Is the Commission the
Small Member States’ Best Friend?

Projektansvariga: Fredrik Langdal/ Göran von Sydow

Tema 2: EU:s roll i världen
EU:s nya gränsproblematik

Sieps har inlett ett projekt vars avsikt är att behandla den problematik som uppstår i samband
med gränser inom och bortom Europa. Exempel på frågeställningar som kan bli aktuella är om
EU:s yttre gräns bör vara hård eller mjuk och vilka stabiliserande strategier EU bör implementera
i förhållande till de länder som gränsar till unionen, en fråga som inte minst aktualiseras av den
turkiska förhandlingsstarten under 2005. En extern arbetsgrupp har knutits till projektet. En första
rapport publicerades 2004 (The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: A European
Success Story or the Most Contested Enlargement?) och fler rapporter kommer att publiceras
under 2006.
Projektansvariga: Fredrik Langdal /Göran von Sydow

Tema 3: Effekter av EU:s politik
Europeisk integration och handelsomfördelning

De senaste årtiondena har inte enbart karakteriserats av en allt djupare regional
integrationsprocess i Europa, utan regional integration har varit ett centralt begrepp på de flesta
andra håll i världen. Denna process har resulterat i en intensiv diskussion om de ekonomiska
effekterna av regionala avtal, inte minst på grund av att forskningsresultaten har visat sig vara
tvetydiga, såväl empiriskt som teoretiskt. Syftet med den studie som under året har publicerats är
att bidra till förståelsen av sambanden mellan regional integration och handelsmönster genom att
studera handelseffekterna av den europeiska integrationen. För att omvärlden ska missgynnas
allvarligt av handelsomfördelning krävs att omvärldens exportmöjligheter försvagas på grund av
de privilegier som ges åt regionala producenter. Några entydiga tecken för snedvridande
handelsomfördelning har dock författarna inte funnit. Analysen av det europeiska samarbetets
första decennium pekar på omfattande handelsomfördelning, medan senare tidsperioder inte visar
starka spår av motsvarande snedvridningar. Författarna pekar på att dynamiska effekter av
regional integration, som ökad effektivitet i produktionen och effektivare konkurrens, inte fångas
i traditionella skattningar. De ser detta som ett viktigt område för framtida forskning.
2005:7

Kokko, Ari, Mathä, Thomas och Gustavsson Tingvall, Patrik European Integration
and Trade Diversion: Yeats Revisited

Projektansvariga: Rickard Eriksson/Ulrika Stavlöt
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Finanspolitiken i EU och EMU

EU:s stabilitetspakt reviderades 2005 som en följd av det tidigare regelsystemets sammanbrott
och professor Lars Calmfors analyserar i en rapport konsekvenserna av förändringarna i
stabilitetspakten. Rapporten är ett inlägg i den europeiska debatten om finanspolitiken och har
presenterats vid seminarier i Stockholm och Bryssel.
Författaren är starkt kritisk till reformen och menar att den i praktiken innebär en nedmontering
av stabilitetspakten: de tidigare reglerna ersätts till stor del av beslut från fall till fall. För att
begränsa försvagningen av stabilitetspakten anser Lars Calmfors att en praxis måste etableras där
sanktioner tillgrips mot Frankrike, Tyskland och Grekland om inte dessa länder snabbt minskar
sina budgetunderskott. Sker inte det, kommer den reviderade stabilitetspakten att förlora det
mesta av sin trovärdighet.
Om EU:s finanspolitiska regelsystem helt bryter samman och följden blir växande offentlig
skuldsättning i många länder, blir det enligt Lars Calmfors nödvändigt att experimentera med nya
beslutsformer. Rapportens slutsats är att det i ett sådant läge finns starka skäl för mer av ”checks
and balances” i finanspolitiken. Sådana reformer skulle enligt rapportförfattaren kunna bli lika
lyckosamma som delegeringen av penningpolitiska beslut till oberoende centralbanker.
2005:8

Calmfors, Lars, What Remains of the Stability Pact and What Next?

Projektansvar: Rickard Eriksson/Ulrika Stavlöt

EU:s regionalpolitik

Givet den stora andel av EU:s budget som går till regionalpolitik är forskning och utvärdering
inom detta område av central betydelse. De områden som har lägst ekonomisk standard ligger
numera huvudsakligen i EU:s nya medlemsstater. Dessa områden har också delvis andra problem
och behov än de områden som tidigare har erhållit regionalstöd från EU.
Under 2005 påbörjades och avslutades delprojektet How Well Does the EU Structural Policy Suit
the New Member States?, vilket behandlade frågan hur den framtida regionalpolitiken bör
utformas i de nya EU-medlemsstaterna. Fem forskningsinstitut från de nya medlemmarna
(Lettland, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) samt ett österrikiskt institut har deltagit i
projektet. Under året har rapporten From Policy Takers to Policy Makers: Adapting EU Cohesion
Policy to the Needs of the New Member States publicerats och presenterats i Bryssel och
Stockholm i september, i Budapest i oktober och i Bratislava och Österrike i november 2005.
I rapporten studeras och diskuteras i vilken omfattning den nuvarande och föreslagna
sammanhållningpolitiken utgår från de nya medlemsstaternas behov och preferenser. En av
slutsatserna är att sammanhållningpolitikens utformning i framtiden i högre grad bör utgå från
skillnader mellan medlemsstater istället för regioner.
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Eriksson, Jonas, Karlsson, Bengt O, Tarschys, Daniel m fl, From Policy Takers to
Policy Makers: Adpating EU Cohesion Policy to the Needs ot the New Member
States.

Projektansvarig: Jonas Eriksson

Den europeiska tillväxtdebatten

Detta projekt syftar till att beskriva den europeiska tillväxtdebatten och relatera den till resultat
från nationalekonomisk forskning. Bland frågor som tas upp återfinns i vilken utsträckning EU
har en svag ekonomisk tillväxt, bakgrunden till och effektiviteten hos Lissabonstrategin,
skillnader mellan olika medlemsstater i ekonomisk politik samt EU:s möjligheter att påverka den
ekonomiska tillväxten.
2005:11

Boschini, Anne och Eriksson, Rickard, Den europeiska tillväxtdebatten

Projektansvarig: Rickard Eriksson

Europeiskt mervärde

En av de viktigaste utmaningarna EU står inför är hur utgifter och uppgifter ska fördelas mellan
EU och dess medlemsstater. I dessa diskussioner används allt oftare begreppet ”europeiskt
mervärde” som ett argument för att vissa politikområden bör finansieras av eller lyftas upp till
EU-nivån. I en rapport av Daniel Tarschys analyseras begreppet genom att spåra dess härkomst
och undersöka dess användning inom olika politikområden. Rapportförfattaren föreslår en
operationalisering av begreppet som kan bidra till att göra det användbart som ett
prioriteringsverktyg inom den europeiska politiken.
2005:4

Tarschys, Daniel, The Enigma of European Added Value: Setting Priorities for the
European Union

Projektansvarig: Fredrik Langdal

EU:s inre marknad : Effekter på centrala områden

Projektet är en vidareutveckling av Sveriges erfarenheter av EU:s inre marknad (under tema 1:
Makt och demokrati i EU). Det behandlar vissa centrala områden på den inre marknaden, som till
exempel tekniska handelshinder, finansiella tjänster, välfärdstjänster, bolagsrätt,
unionsmedborgarskap, upphandling, arbetsrätt, skatter, statsstöd och monopol. Inom respektive
område redovisas den senaste tidens utveckling samt problemställningar och
utvecklingstendenser. Därutöver behandlas frågan om inremarknadsbegreppet är statiskt eller har
förändrats under senare tid. Det finns tecken på att begreppet har vidgats (se till exempel den så
kallade Lissabonstrategin). En annan övergripande fråga som är av intresse att belysa inom ramen
för projektet är vilka allmänna krav som medlemsstaterna måste uppfylla när de uppställer
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begränsningar i den fria rörligheten på marknaden. På senare tid har inte minst de
förvaltningsrättsliga kraven (insyn, förutsebarhet, motivering och rättsmedel) ökat i betydelse.
I en första rapport som publicerats inom ramen för detta projekt analyseras de
förvaltningsrättsliga kravens betydelse för svenska monopol. Projektet ska genomföras under
2005-2006 i samråd med en särskild arbetsgrupp.
2005:6

Meyrowitsch, Anna, Allroth, Emaanuel och Hettne, Jörgen, EU och svenska
monopol – teori, verklighet och framtid.

Projektansvariga: Carl Fredrik Bergström och Jörgen Hettne

Forskningsprojekt med extern finansiering
Sieps ska enligt regleringsbrevet initiera och behandla förslag till utvärderings- och
forskningsprojekt, göra eller låta göra utredningar och utvärderingar samt följa utvecklingen och
hålla kontakt med forskare inom och utom landet. I detta syfte deltar Sieps forskare i samarbete
med andra institutioner inom ramen för forskningsprojekt som finansieras med externa medel.
New Modes of Governance
Detta är ett flerårigt internationellt samarbetsprojekt finansierat inom kommissionens sjätte
ramprogram. Projektet leds och administreras av Robert Schuman Centre for Advanced Studies
vid European University Institute i Florens. Det övergripande syftet är att identifiera och
analysera nya styrelseformer som växer fram inom EU och dess medlemsstater. Projektet startade
den 1 september 2004 och ska pågå under 3 år. Sieps deltar i två delprojekt:
Delprojekt 1: Öppna samordningsmetoden

Det första delprojektets syfte är att analysera hur det europeiska rådet använder sig av den öppna
samordningsmetoden samt betydelsen av detta. Ansvariga för delprojektet är Brigid Laffan
(European Institute i Dublin) och Ulrika Mörth (Sieps/Stockholms universitet). Under våren 2006
kommer en Sieps-rapport att publiceras skriven av Christopher Tucker (University of California
at Berkeley). Detta delprojekt beräknas kunna slutföras under 2006.
Projektansvariga: Josefin Almer/Ulrika Mörth

Delprojekt 2: Reform av EU:s värdepappersmarknad

Det andra delprojekt som Sieps deltar i behandlar den pågående reformen av EU:s
värdepappersmarknad. Syftet är att analysera innebörden och följderna av de ”styrelseformer”
reformen bygger på från ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv för att därigenom kunna
bedöma fördelar och nackdelar. Deltagare i projektet är Josefin Almer (Sieps), Christian de
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Visscher och Frédéric Varone (Katholieke Universiteit Leuven). Detta delprojekt beräknas kunna
slutföras under 2006.
Under 2005 har deltagarna i projektet organiserat ett möte med Alexandre Lamfalussy i mars
2005 och ett möte med E Wymeersch, Chairman of the Belgian Banking, Finance & Insurance
Commission, i maj 2005. Vidare har två bakgrundsstudier skrivits om EU:s banksektor och
livsmedelssektor. Deltagarna i projektet har även presenterat projektet vid en konferens i Florens
i maj 2005.
Projektansvarig: Josefin Almer

Partiernas valkampanjer till Europaparlamentsvalet

Under året har samarbetet med Federica Bicchi (LSE) fortsatt inom ett projekt ( The determinants
of active civil participation at European and national level) inom det sjätte ramprogrammet. En
uppsats rörande hur cirka 100 partier lade upp sina kampanjstrategier och hur de försökte
använda media för att mobilisera väljarkåren har färdigställts.
Projektansvarig: Fredrik Langdal

Reglering och implementering
Sieps har blivit inbjudet att delta som partner i ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram. Projektet
European Network for Better Regulation (ENBR) som koordineras av Andrea Renda vid Center
for European Policy Studies, består av 16 deltagande institutioner från 12 av EU:s medlemsstater.
Projektet syftar bl.a. till att studera implementeringsprocesser och impact assessment.
Projektansvariga: Göran von Sydow/Ulrika Mörth

Sieps forskningsbidrag
I syfte att ytterligare främja europapolitisk forskning har styrelsen beslutat att lämna bidrag till
extern forskning, som utbetalas efter särkskilt utlysningsförfarande, så kallade forskningsbidrag.
År 2002 skedde en utlysning under temat ”EU:s roll i världen” och de forskningsprojekt som
beviljades bidrag ska slutredovisas 2006. Ett av de projekt som tilldelades bidrag 2002 avbröts
och slutredovisades 2005 och återstående forskningsbidrag återbetaldes till Sieps. Ingående
åtaganden 2005 motsvarande det återbetalade beloppet infriades därmed inte.
2005 skedde en förnyad utlysning under temat ”Effekter av EU”. Den ekonomiska ramen var
sammanlagt fem miljoner kronor fördelat på två år. Ansökningstiden gick ut den 15 september då
58 ansökningar hade inkommit till kansliet. Styrelsen utsåg en särskild beredningsgrupp för att
bedöma ansökningarna. Ledamöter i beredningsgruppen var Ulrika Mörth, Lars Oxelheim, Per
Cramér och Gullan Gidlund, samtliga akademiskt verksamma ledamöter i Sieps styrelse.
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Styrelsen beslutade vid ett extra sammanträde den 31 oktober enhälligt att följa
beredningsgruppens förslag och fördela forskningsbidrag fördelat på två år till följande sex
projekt:
Li Bennich – Björkman, Uppsala universitet, tilldelades 1. 000.000 kronor för projektet
”Between Soft Europeanization and National Cultural Legacies”.
Karin Olofsdotter, Lunds universitet, tilldelades 1.500.000 kronor för projektet ”European
Integration and Taxes : Testing New Economic Geography”.
Xaivier Groussot, Lunds universitet, tilldelades 1.000.000 kronor för projektet ”Empowering
National Courts and Authorities”.
Ulf Bjereld, Göteborgs universitet, tilldelades 800.000 kronor för projektet ” Bortom
neutraliteten. EU-medlemskapets effekter på de alliansfria medlemstsaternas
säkerhetspolitiska vägval och opinion.”
Joakim Gullstrand, Lunds universitet, tilldelades 500.000 kronor för projektet ”EU:s effekter på
den svenska livsmedelsindustrin – produktivitet och prissättning”.
Magdalena Bexell, Lunds universitet, tilldelades 200.000 kronor för projektet ”Sharing duties?
The EU and the intricacy of corporate social responsibility”.

Publikationer och seminarier
Sieps ger ut tre olika former av publikationer: rapporter, utredningar och occasional papers..
Forskningsresultat publiceras i rapportserien. Utredningsserien är i första hand tänkt för
sammanställningar av olika slag. Föredrag givna av gästföreläsare publiceras i serien occasional
papers. Alla publikationer är kostnadsfria utom vid beställningar för undervisning och från
bokhandeln, då ett självkostnadspris tas ut.
Upplagan är i regel 500 exemplar men vissa rapporter som har bedömts bli
särskilt efterfrågade har tryckts i 1 500 exemplar Publikationerna sprids till en vid krets av
mottagare i bland annat regeringskansliet, riksdagen och Europaparlamentet samt till forskare,
bibliotek och medier. Publikationerna delas även ut till deltagare vid seminarierna. Intresserade
kan beställa tryckta exemplar från kansliet vilka skickas till beställaren så långt lagret räcker.
Sieps rapporter och publikationer kan dessutom laddas ned från hemsidan, en möjlighet som
utnyttjas av allt fler ( se redovisningen under rubriken hemsidan nedan)..
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Rapporter
Följande rapporter publicerades under 2005:
2005:1

Priks, Mikael, EU:s nya konstitution – ett nationalekonomiskt perspektiv

2005:2

Persson, Gunnar, Gamla och nya lagstiftare – om EU och straffrätt

2005:3

Jungar, Ann-Cathrine/ Karlsson, Christer, Folkomröstning eller
parlamentsratificering – hur besluta om förslaget till konstitutionellt fördrag?

2005:4

Tarschys, Daniel, The Enigma of European Added Value. Setting Priorities for the
European Union.

2005:5

Eriksson, Jonas/ Karlsson, Bengt O./ Tarschys, Daniel m fl, From Policy Takers to
Policy Makers: Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member
States

2005:6

Allroth, Emanuel/ Meyrowitsch, Anna/ Hettne, Jörgen, EU och svenska monopol –
teori, verklighet och framtid.

2005:7

Kokko, Ari/ Mathä, Thomas/ Gustavsson Tingvall, Patrik, European Integration and
Trade Diversion: Yeats revisited.

2005:8

Calmfors, Lars, What Remains of the Stability Pact and What Next?

2005: 9

Bunse, Simone/Magnette, Paul/Nicolaïdis, Kalypso, Is the Commission the Small
Member States´ Best Friend?

2005:10

Groussot, Xavier, The Role of the National Courts in the European Union: A Future
Perspective

2005:11

Eriksson, Rickard/Boschini, Anne, Tillväxtdebatten i EU
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Utredningar 2005
Inga utredningar publicerades under 2005
Occasional Papers 2005:
2005:1op

Dumant, Patrik/ Poirier, Philippe, The 2005 Luxembourg Presidency: A Presidency
Devoted to the Stability and Growth Pact an to the Lisbon Process

2005:2op

Best, Edward, The British Presidency, Beyond the British Question?

Remissvar
Ds 2004:52

Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa

SOU 2005:34

Socialtjänsten och den fria rörligheten

Seminarier
Sieps har under året anordnat sammanlagt 28 seminarier, vilket innebär en ökning jämfört med
tidigare år. Flertalet seminarier har ägnats åt presentationer av nypublicerade Sieps-rapporter med
efterföljande kommentarer och diskussioner.
Nio av seminarierna har varit samarrangemang med andra organisationer och två av årets
seminarier har arrangerats utanför Stockholm – ett i Hässleholm och ett i Lund. Syftet är att i
ökad utsträckning nå beslutsfattare och forskare utanför huvudstaden.
Fem seminarier har ägt rum i Bryssel och ett i Istanbul, vilket är ett resultat av en medveten
strävan att göra Sieps rapporter mer tillgängliga för beslutsfattare och forskare verksamma
utanför landets gränser.
En av årets rapporter ( From Policy Takers to Policy Makers:- Adapting EU Cohesion Policy to
the Needs of the New Member States) har dessutom presenterats vid externt arrangerade
seminarier i Wien, Budapest och Bratislava.
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Antalet deltagare vid Sieps seminarier har varit mellan 40 och 120.
Ett seminarium (Gamla och nya lagstiftare lagstiftare – om EU och straffrätten, seminarium i
Stockholm samarrangerat med Regeringskansliet under den så kallade EU-veckan) sändes i sin
helhet i SVT 24. Ett flertal seminarier och rapporter har refererats och kommenterats i en rad
olika tidningar (se redovisningen under rubriken Media nedan).
En sammanställning och kategorisering av dem som anmälde sitt intresse för att delta i ett
seminarium arrangerat i Stockholm under 2005 visar ( se tabellen ) att de målgrupper som har
definierats för verksamheten – beslutsfattare och forskare – är högt representerade. Företrädare för
ambassader i Stockholm utgör också en stor grupp av dem som anmäler sitt intresse för Sieps
seminarier, vilket är ett resultat av en medveten strävan att sprida kunskap om Sieps forskning och
studier utanför landets gränser.
Tabell 1. Statistik Sieps seminarier i Stockholm 2005
Anmälda besökare, kategori
Regeringskansliet
Sveriges Riksdag
Andra myndigheter
EU-institutioner
Universitet och högskolor
Intresseorganisationer
Politiska partier
Ambassader
Media
Företag
Övriga
*
Totalt
*

Antal
231
54
120
19
101
39
11
186
47
93
154
1055

Andel, procent
21.9
5.1
11.4
1.8
9.6
3.7
1.0
17.6
4.5
8.8
14.6
100.0

Samarrangemang och seminarier utanför Stockholm saknas i denna
statistik.

Sveriges Riksdag
5%
Regeringskansliet
21%

Övriga
15%

Företag
9%
Andra myndigheter
11%
Media
4%
EU-institutioner
2%
Universitet och högskolor
10%

Ambassader
18%
Politiska partier
1%

Intresseorganisationer
4%
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Följande seminarier och konferenser genomfördes under 2005:
The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: European Success Story or the
Most Contested Enlargement?
Seminarium i Bryssel den 11 januari 2005, samarrangemang med The Centre
Presentation av Sieps rapport 2004:9
Medverkande:
Kirsty Hughes, Associate Fellow at London School of Economics
Kommentatorer:
Martin Harvey, Acting Head of the Turkey Unit, EG Enlargement
Gideon Rachman, Brussels Correspondent
Antal anmälda deltagare: 48
EU:s nya konstitution: vilka konsekvenser får de föreslagna beslutsreglerna?
Seminarium i Stockholm den 28 januari
Presentation av Sieps rapport 2005:1
Medverkande:
Jan Erik Lane, Genèves universitet
Mikael Priks, Ludwig-Maximilianuniversitetet i München
Kommentatorer:
Axel Moberg, Utrikesdepartementet
Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm
Moderator:
Tomas Dahlman, Sieps
Antal anmälda deltagare: 70
Presentation av ”Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa”
Seminarium i Stockholm den 25 februari i samarrangemang med SNS och EU2004-kommittén
Medverkande:
Hand Hegeland, Riksdagen
Carl Fredrik Bergström, Sieps
Sören Lekberg, EU2004-kommittén
Moderator:
Olof Petersson, SNS
Europas ekonomi under luppen
Seminarium i Stockholm den 17 mars i samarrangemang med CESifo och SNS
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Presentation av EEAG:s årliga rapport
Medverkande:
Lars Calmfors, Stockholms universitet, EEAG
Kommentatorer:
Karolina Ekholm, Handelshögskolan i Stockholm
Karl-Olof Stenqvist, vVD vid Teknikföretagen
Göran Färm, f d Europaparlamentariker
Moderator:
Stefan Lundgren, SNS
Anmälda deltagare: 88
Deltagandedemokrati och det civila samhället – EU-dimension
Seminarium i Stockholm den 20 april i samarrangemang med Europeiska kommissionen,
representationen i Sverige
Medverkande:
Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola
Jan Olsson, ESK
Bo Per Larsson, Kommunförbundet
Mona Blomdin Persson, SNF
Bruno Kaufmann, IRI Europe
Hans Hegeland, föredragande Riksdagen
Moderator:
Hans Alldén, Europeiska kommissionen

EU:s konstitutionella fördrag och det straffrättsliga samarbetet
Seminarium under Europaforum i Hässleholm den 25 april i samarrangemang med Hässleholms
kommun m fl organisationer
Presentation av Sieps rapport 2005:2
Medverkande:
Gunnar Persson, jur dr
Jörgen Hettne, Sieps
Antal deltagare: ca 90
The 2005 Luxembourg Presidency: Priorities and Strategy
Seminarium i Stockholm den 26 april
Presentation av Sieps Occasional Paper 2005:1
Medverkande:
Philippe Poirier, Université du Luxembourg
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Kommentator:
Magnus Robach
Moderator:
Fredrik Langdal, Sieps
Anmälda deltagare: 71
EU:s konstitution och den svenska grundlagen – behöver vi ändra regeringsformen?
Seminarium i Stockholm den 9 maj
Medverkande:
Jörgen Hettne, Sieps
Henrik Jernsten, Justitiedepartementet
Thomas Bull, Uppsala universitet
Ulf Bernitz, Stockholms universitet
Hans Ragnemalm, tidigare ordförande i Regeringsrätten och domare i EG-domstolen
Moderator:
Daniel Tarschys
Antal anmälda deltagare: 56
Gamla och nya lagstiftare – om EU och straffrätten
Seminarium i Stockholm den 11 maj i samarrangemang med Regeringskansliet
Presentation av Sieps rapport 2005:2
Medverkande:
Gunnar Persson, jur dr
Erik Wennerström, Justitiedepartementet
Ola Löfgren, Åklagarmyndigheten
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 77
Folkomröstningen i Frankrike – vad händer nu?
Frukostseminarium i Stockholm den 30 maj
Medverkande:
Lars Danielsson, Statsrådsberedningen
Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Olivier Truc, tidningen Libération
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 91
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How Well Does the EU Cohesion Policy Suit the Needs of the New Member States?
Seminarium i Bryssel den 31 maj, Sveriges representation
Medverkande:
Karol Frank, Institute of Slovak and World Economy, Bratislava
Magdalena Kaniewska, Center for Social and Economic Research (CASE), Warszawa
Bengt O. Karlsson, internationell rådgivare, Wien
Radomir Špok, EUROPEUM Institute for European Policy, Prag
Tamás Szemler, Institute for World Economics, Budapest
Alf Vanags, Baltic International Centre for International Economic Studies (BICEPS), Riga
Moderator:
Daniel Tarschys, Stockholms universitet, Sieps
Antal anmälda deltagare: ca 15 personer
Kampen om EU:s budget
Seminarium i Stockholm den 2 juni
Medverkande:
Mika Widgren, Åbo universitet
Per Augustsson, Statsrådsberedningen
Lena Ek, Europaparlamentariker
Carl B Hamilton, Riksdagens EU-nämnd
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 48
Folkomröstning eller riksdagsbeslut – ratificeringen av EU:s nya fördrag
Seminarium i Stockholm den 14 juni
Presentation av Sieps rapport 2005:3
Medverkande:
Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola
Christer Karlsson, Uppsala unviersitet
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 37
The Enigma of European Added Value: Setting Priorities for the European Union
Seminarium i Bryssel den 23 juni i samarrangemang med CEPS
Presentation av Sieps rapport 2005:4
Medverkande

16

Expertgruppen för EU-frågor
Årsredovisning 2005-12-31

17

Daniel Tarschys, Stockholms universitet
Moderator:
Jorge Nunez Ferrer, CEPS
Antal anmälda deltagare: 55
En modern europeisk union – vad ska den ägna sig åt?
Seminarium i Stockholm den 1 september
Presentation av Sieps rapport 2005:4
Medverkande:
Daniel Tarschys, Stockholms universitet
Maria Wetterstrand, språkrör för miljöpartiet
Dan Eliasson, Justitiedepartementet
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 124
From Policy Takers to Policy Makers – Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the
New Member States
Seminarium i Bryssel den 26 september i samarrangemang med CEPS
Presentation av Sieps rapport 2005:5
Medverkande:
Daniel Tarschys, Stockholms universitet
Magdalena Kaniewska, CASE – Center for Social and Economic Research
Tamás Szemeler, Institute for World Economics at the Hungary Academy of Sciences
Radomir Spok, EUROPEUM Institute for European Policy
Karol Frank, Institute of Slovak and World Economy
Alf Vanags, Baltic International Centre for Economic Policy Studies
Bengt O. Karlsson, International Advisor
Luis Riera Figueras, DG Regional Policy
Moderator:
Mats Hellström, Sieps
EU:s framtida sammanhållningspolitik i de nya medlemsstaterna
Seminarium i Stockholm den 28 september
Presentation av Sieps rapport 2005:5
Medverkande:
Jonas Eriksson, utredare, Sieps
Bengt O. Karlsson, internationell rådgivare, Wien
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Antal anmälda deltagare: 62
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EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid
Seminarium i Stockholm den 5 oktober
Presentation av Sieps rapport 2005:6
Medverkande:
Jörgen Hettne, Sieps
Anna Meyrowitsch, jur kand Lunds universitet
Emanuel Allroth, jur kand Lunds universitet
Kommentator:
Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 91
Turkey, Sweden and the EU, Expectations and Experiences
Seminarium i Istanbul den 7 oktober i samarrangemang med Svenska generalkonsulatet
Medverkande:
Ingmar Karlsson, Sveriges generalkonsul
Sahin Alpay, Bahcsehir universitetet
Fredrik Langdal, Sieps
Hakan Yilmaz, Bogazici universitetet
Cengiz Aktar, Bahcsehir universitetet
Emre Gönen, Bilig universitetet
Christer Asp, Sveriges ambassadör
Jörgen Hettne, Sieps
Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet
Atila Eralp, Middle Eastern Technical University
Kivanc Ulusoy, Middle Eastern Technical University
Carl Fredrik Bergström, Sieps
Jonas Eriksson, Sieps
Moderatorer:
Annika Ström Melin, Sieps
Ingmar Karlsson, Sveriges generalkonsul
Antal anmälda deltagare: 40
Handelseffekter av den europeiska integrationen
Seminarium i Stockholm den 21 oktober
Presentation av Sieps rapport 2005:7
Medverkande:
Ari Kokko, Handelshögskolan
Patrik Gustavsson, Handelshögskolan
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Kommentatorer:
Lena Johansson, Kommerskollegium
Lars-Olof Lindgren, Näringsdepartementet
Lars Lundberg, Örebro universitet
Moderator:
Mats Hellström, Sieps
Antal anmälda deltagare: 65
Vad blev det kvar av stabilitetspakten?
Seminarium i Stockholm den 8 november
Presentation av Sieps rapport 2005:8
Medverkande:
Lars Calmfors, Stockholms universitet
Kommentatorer:
Anders Borg, moderaterna
Sverker Gustafsson, Uppsala universitet
Eva Lindström, Riksrevisionen
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 56
Is the Commission the Small Member States´ Best Friend?
Seminarium i Bryssel den 18 november i samarrangemang med CEPS
Presentation av Sieps rapport 2005:9
Medverkande:
Paul Magnette, Université Libre de Bruxelles
Kalypso Nikolaïdis, Oxford University
Simone Bunse, Oxford university
Moderator:
Göran von Sydow, Sieps
Antalet anmälda deltagare: 60
The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective
Seminarium i Lund den 21 november i samarrangemang med Centre for European Studies
Presentation av Sieps rapport 2005:10
Medverkande:
Xavier Groussot, Lunds universitet
Sten Pålsson, f d lagman vid Hovrätten för Skåne och Blekinge
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Ida Otken Eriksson, Stockholms universitet
Moderator:
Jörgen Hettne, Sieps
Antal anmälda deltagare: 39
Is the Commission the Small Member States´ Best Friend?
Seminarium i Stockholm den 21 november
Medverkande:
Simone Bunse, Oxford University
Kommentator:
Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Göran Färm, f d Europaparlamentariker
Moderator:
Ulrika Mörth, Sieps styrelse, Stockholms universitet
Antal anmälda deltagare: 60
Presentation av Sieps rapport 2005:9
The British Presidency: Beyond the British Question?
Seminarium i Stockholm den 2 december
Presentation av Sieps Occasional Paper 2005:2
Medverkande:
Edward Best, European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 85
Interstitial Institutional Change: Contested Competences in Europe
Seminarium i Stockholm den 2 december
Medverkande:
Adrienne Héritier, Robert Schuman Centre for Advanced Studies
Henry Farrell, George Washington University
Carl Fredrik Bergström, Sieps
Anne Rasmussen, University of Copenhagen
Joseph Jupille, University of Colorado
Moderator:
Daniel Tarschys, Sieps styrelse, Stockholms universitet
Antal anmälda deltagare: 45
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What Remains of the Stability Pact and What Next?
Seminarium i Bryssel den 6 december i samarrangemang med Bruegel
Presentation av Sieps rapport 2005:8
Medverkande:
Lars Calmfors, Stockholms universitet
Kommentator:
André Sapir, Bruegel
Moderator:
Jena Pisani-Ferry, Bruegel
Antal anmälda deltagare: 39
The State of the European Union
Sieps årskonferens den 7 december
Medverkande:
Vladimir Zuev, Higher School of Economics, Moskva
Jikang Zhang, Centre for European Studies, Shanghai
Kristian Gerner, Lunds universitet
Anthony Cary, Storbritanniens ambassadör i Sverige
Ordförande:
Mats Hellström, Sieps
Moderator:
Rutger Lindahl, Sieps styrelse, Göteborgs universitet
Antal anmälda deltagare: 120
Tillväxtdebatten i EU
Seminarium i Stockholm den 13 december
Presentation av Sieps rapport 2005:11
Medverkande:
Rickard Eriksson, Sieps
Anne Boschini, Stockholms universitet
Kommentatorer:
Wanja Lundby-Wedin, LO
Maud Olofsson, partiledare
Hans Wijkander, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Moderator:
Annika Ström Melin, Sieps
Antal anmälda deltagare: 62
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Information, samarbete och kontakter
Sieps ska enligt regleringsbrevet publicera och sprida rapporter om verksamheten.
Informationspolicyn och en handlingsplan som har antagits av styrelsen är
utgångspunkter för arbetet med den externa informationen.
Inför seminarier och konferenser utformas en inbjudan som skickas ut till intresserade enligt
särskilt upprättade utskickslistor. I samband med att seminarierna arrangeras publiceras
pressmeddelanden där den aktuella rapporten presenteras och i direkta kontakter med journalister
som bevakar EU-frågor presenteras frågeställningarna ytterligare. Sieps rapporter sprids till en
vid krets av mottagare genom särskilda utskick och via nedladdningar från myndighetens
hemsida.
Från och med november 2004 publicerar Sieps ett nyhetsbrev en gång i månaden som innehåller
information om kommande publikationer och seminarier. Nyhetsbrevet innehåller också en
kortare krönika som behandlar ett aktuellt ämne.
Hemsidan
Sieps hemsida utgör ett centralt verktyg i det utåtriktade arbetet. Under 2005 har en konsult
anlitats med uppdrag att föreslå en förenklad hemsida i syfte att förbättra tillgängligheten.
Hemsidan har under 2005 haft 58 969 besök, i genomsnitt 162 besök per dag. Det innebär en
svag uppgång jämfört med 2004 (118 per dag). Beräknat på siffrorna sedan hemsidan startades i
november 2003, varar ett besök i genomsnitt i 7 minuter och 48 sekunder. Domänen ministry.se
(regeringskansliet) står för 3,67% av de besökta sidorna, riksdagen.se för 1,72% och eu.int (EUinstitutionerna) för 1,34%. Allt fler laddar ned Sieps rapporter och övriga publikationer från
hemsidan. Antalet nedladdningar framgår av tabell 2 nedan.
Tabell 2. Statistik för nedladdningar av Sieps rapporter 2005, http://www.sieps.se
Antal nedladdningar varje månad av de tio mest nedladdade rapporterna
2005:8

2004:9

2003:15

2003:1

2005:5

2003:16

2004:3-7

2004:2u

2003:17

2005:6

Januari

0

79

477

526

0

250

267

306

345

0

Februari

0

737

358

674

0

452

240

334

204

0

Mars

0

1053

398

574

0

530

511

409

333

0

April

0

597

1183

746

0

258

599

571

362

0

Maj

0

864

695

691

0

383

595

512

253

0

Juni

0

456

245

288

0

189

170

209

178

0

Juli

0

292

119

176

0

80

90

49

149

0

Augusti

0

233

137

246

0

199

130

71

152

0

September

0

356

373

128

63

302

234

104

193

0

Oktober

0

569

539

263

1188

340

189

270

237

1143

November

1213

525

377

282

1815

388

216

260

235

1057

December

6465

191

346

168

1062

212

136

139

266

505

Totalt

7678

5952

5247

4762

4128

3583

3377

3234

2907

2705
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Media
Media har under året visar ett ökat intresse för Sieps verksamhet. Flertalet av de rapporter som
Sieps har publicerat har kommenterats i tidningar och andra media och Sieps anställda har allt
oftare ombetts att ge kommentarer till aktuella EU-frågor i radio, TV och tidningar.
Rapport 2005:2 ( Gamla och nya lagstiftare – om EU och straffrätt) refererades i bl a Svenska
Dagbladet, Norra Skånes Tidningar och Kristianstadsbladet och ledde till en livlig debatt på
europaportalen.se.
Rapport 2005:3 ( Folkomröstning eller parlamentsratificering?) presenterades på Svenska
Dagbladets Brännpunkt, rapport 2005:4 ( The Enigma of European Added Value) presenterades
och kommenterades i bl a Europaposten och Dagens Nyheter, rapport 2005:5 (From Policy
Takers to Policy Makers) presenterades i bl a Dagens Nyheter och Dagens Eko, rapport 2005:6
(EU och svenska monopol) presenterades och kommenterades i Dagens Nyheter, TT,
DalaDemokraten med flera tidningar, rapport 2005:7(European Integration and Trade Diversion)
kommenterades i LO-tidningen, rapport 2005:8 ( What Remains of the Stability Pact and What
Next?) presenterades och kommenterades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och ett flertal
övriga tidningar.
Sieps seminarier har också uppmärksammats. Seminariet den 17 mars (Europas ekonomi under
luppen) kommenterades i bl a Svenska Dagbladet, seminariet den 9 maj (EU:s konstitution och
den svenska grundlagen) refererades i Dagens Nyheter och seminariet den 1 september (En
modern europeisk union – vad ska den ägna sig åt) refererades i Europa-posten.
Sieps anställda har under året ofta anlitats för kommentarer i skilda EU-ämnen. Carl Fredrik
Bergström har intervjuats i SvD (om det konstitutionella fördraget), Fredrik Langdal i SR:s
program Studio Ett samt i SVT 24 (det konstitutionella fördraget och Turkiet), Annika Ström
Melin ett flertal gånger i bl a SVT 24, Studio Ett, P1 Konflikt och God morgon världen, P4, P3,
TV2, TV4 samt TV 8(om folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, konstitutionella
fördraget, Turkiet m. m.).
Kontakter
Sieps ska enligt regleringsbrevet följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare
inom och utom landet.
Sieps forskare och utredare ingår i detta syfte i en rad projekt som genomförs i samarbete med
andra institutioner och organisationer. Sieps har under året ingått ett avtal om samarbete med
SOM-institutet vid Göteborgs universitet. En redogörelse för övriga pågående forskningsprojekt
finns under rubriken Forskningsprojekt ovan.
Sieps forskare och utredare deltar dessutom aktivt i samarbetet i ett europeiskt nätverk för
europapolitiska institut, European Policy Institutes Network ( EPIN).
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I syfte att följa utvecklingen i EU samt hålla kontakt med forskare inom och utom landet har
Sieps anställda dessutom deltagit i ett stort antal konferenser och seminarier som arrangerats av
andra institutioner och organisationer.
Vid tre externa seminarier har Sieps rapport 2005:5 ( From Policy Takers to Policy Makers)
presenterats:
Budapest, Ungern, den 3 oktober vid Institute for World Economy (IWE HAS).
Medverkande: Bengt O. Karlsson (redaktör), professor Andras Inotai och Dr Tamás Szemlér
(författare av kapitel 5).
Wien, Österrike, den 28 november vid Vienna Institute for International Economic Studies
(wiiw). Medverkande: Jonas Eriksson, Bengt O. Karlsson, professor Daniel Tarschys
(redaktörer), professor Michael Landesmann och Roman Römisch (författare av kapitel 3).
Bratislava, Slovakien, den 29 november vid Institute of Slovak and World Economy (ISWE
SAS). Medverkande: Jonas Eriksson, Bengt O. Karlsson, professor Daniel Tarschys (redaktörer),
Karol Frank, Vladimir Kvetan (författare av kapitel 7) och professor Milan Šikula, chef för ISWE
SAS
Sieps anställda har därutöver medverkat som talare under flera externa konferenser och
seminarier.
Jonas Eriksson inledde vid konferenser arrangerade av Baltic Sea Club och SNS och Praxis,
Josefin Almer kommenterade vid ett seminarium arrangerat av Svenska Nätverket för
Europaforskning i Statskunskap, Fredrik Langdal talade under ett seminarium vid Finländska
ambassaden, Rickard Eriksson kommenterade vid Ekonomiska Rådets konferens, Jörgen Hettne
talade under Europa Forum i Hässleholm, vid European Law Student Association i Lund samt
presenterade EU:s konstitutionella fördrag för Utrikespolitiska föreningen i Umeå, centerpartiets
och moderaternas riksdagsgrupper. Carl Fredrik Bergström inledde vid konferenser arrangerade
av European University Institute i Florens.
Annika Ström Melin har inbjudits som talare vid ett flertal seminarier arrangerade av bl a ABF,
Timbro, Olof Palmes Internationella Centrum, De Svenska Historiedagarna, Europa Direkt i
Norrköping, Gävle, Malmö och Stockholm, VJS samt Tredje Rummet i Malmö. Annika Ström
Melin har dessutom presenterat Sieps verksamhet under besök på statsvetenskapliga
institutionerna vid Umeå och Uppsala universitet samt Center for European Studies i Lund.
Sieps medverkan i externa publikationer:
Langdal, Fredrik, Kommer EU att bestämma allt nu?, Europaportalen, 2005-03-11
Langdal, Fredrik, Ratifying the Constitutional Treaty in Sweden, EPIN Ratification Monitor, maj
2005
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Langdal, Fredrik m. fl., A Citizens Compact: Reaching out to the Citizens of Europe, EPIN
Working Paper No. 14, september 2005

Europaforskning.se
I syfte att få överblick över europarelaterad forskning upprättade Sieps och Nätverket för
europarättsforskning år 2003 databasen europaforskning.se. Trots stora ansträngningar att lansera
sidan förblev emellertid besöksfrekvensen så låg, i genomsnitt enbart åtta besök per dag, att
styrelsen under året beslutade att lägga ner databasen.

Organisation, personal och kompetensförsörjning
Uppbyggnad och etablering av institutet
Verksamheten vid Sieps inleddes år 2002 och var till en början inriktad på att bygga upp
institutet. Under 2003 och 2004 koncentrerades verksamheten till framtagande och publicering av
forskningsrapporter och utredningar samt till arrangemang av seminarier där Sieps rapporter
presenterades, kommenterades och diskuterades.
Under 2005 har Sieps fortsatt att utveckla verksamheten. Intresset för Sieps rapporter och
seminarier har ökat vilket tyder på att Sieps fyller ett behov hos svenska policy makers av att ge
ökad inblick i den akademiska diskussionen kring olika EU-frågor. Sieps har fortsatt att arrangera
seminarier om de olika ordförandeskapen i EU som förutom ovan nämnda målgrupper har samlat
deltagare från ett stort antal utländska ambassader. Antalet arrangemang utanför Stockholm har
dessutom ökat vilket är ett resultat av en medveten strävan att sprida Sieps rapporter utanför
Sverige. Media har i allt högre grad uppmärksammat Sieps rapporter och seminarier.
Organisation
Sieps leds av en styrelse med fjorton ledamöter (tidigare tretton), varav sju kvinnor och sju män,
utsedda av regeringen. Styrelsen är i formell mening myndighetschef. Styrelsen har sammanträtt
vid sju tillfällen under 2005.
Tabell 3. Kostnader för Sieps styrelse - tkr
Styrelsen

Arvoden
318

Resor
83

Övr.
kostnader
19

Totalt
420
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Kansliet bestod under 2005 av tio årsarbetskrafter: kanslichefen, fyra forskare(varav två arbetar
halvtid), två utredare, en utredare/assistent, en halvtidsanställd informatör, en
ekonomihandläggare/kanslisekreterare. Därutöver har tre utredare under året anställts för
tidsbegränsade utredningsuppdrag. Kansliet är lokaliserat till Stockholms universitet.
Tabell 4. Kostnader för Sieps kansli –tkr
Löner
personal
Resor
Lokaler
Kansliet
4 608
136
375

Övr.
konsulter
226

Övr.
kostnader
974

Totalt
6 319

Tabell 5. Fördelning av antal anställda vid kansliet – befattning, kön,
ålder.
Befattning
Ledning
Kärnverksamhet
Stöd

Kvinnor
1
3
4

Män
6

Ålder,
medelvärde
49
33
35

Utlandsfödda
2
2

Tabell 6
Personalrörlighet
Befattning
Tjänstlediga
Föräldralediga
Ledning
Kärnverksamhet
2
Stöd
1
Tabellen visar även kortare perioder under året.

Slutat
1

Nyanställda
6

Tabell 7.
Sjukfrånvaro
År

Total
Kvinnor
sjukfrånvaro av
tillgänglig
arbetstid
2002
0,0%
2003
0,8%
2004
0,0%
2005
0,39
1
Ingen långtidssjukfrånvaro har förekommit tom år 2005.

Män

1

Följande dokument styr kansliets verksamhet:
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsordning med delegationsordning
Ekonomihandbok
Forsknings- och utredningspolicy
Informationspolicy
IT- och säkerhetspolicy
Lokalt reseavtal
Lönepolicy
Miljöpolicy med miljömål
Representationspolicy
Promemoria angående kvalitetssäkring av forsknings- och utredningsverksamheten
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Jämställdhetsarbetet
Sieps strävar efter en jämn könsfördelning vad avser kvinnors och mäns deltagande som talare,
kommentatorer och ledare vid seminarierna samt som rapportförfattare. Fördelningen mellan
könen i verksamheten var trots det fortsatt ojämn, vilket delvis förklaras av den skeva balansen
mellan könen bland forskare och beslutsfattare.
Totalt 39 rapportförfattare

Totalt 94 talare 2005

10

16

29
78
Kvinnor

Män

Totalt 20 kommentatorer

Kvinnor

Män

Totalt 26 seminarieledare

6

11
15
14
Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Tillgänglighet för handikappade
Sieps lokaler omfattas av Stockholms universitets planering avseende handikappanpassning
och tillgänglighet.
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Kompetensförsörjningen år 2005
En relativt omfattande personalomsättning har under året skett vid Sieps kansli. En ny kanslichef
rekryterades och anställdes från och med den 18 april.
Två forskare och en utredare har därefter efter ett öppet anställningsförfarande anställts på olika
vikariat; en deltidarbetande forskare i nationalekonomi från och med den 1 juli, en
heltidsanställd forskare i statsvetenskap från och med den 26 september och en utredare i
statsvetenskap från och med den 1 januari 2006.
Dessutom har en informationsansvarig anställts på ett halvtidsvikariat från och med den 8 augusti
2005 fram till och med 1 april 2006, då ordinarie innehavare av informationstjänsten återkommer
efter tjänstledighet.
Utöver tillsättningen av nya medarbetare på fasta tjänster och vikariat har tre utredare/forskare
anställts på tidsbegränsade projektanställningar. En utredare inom juridik har under sommaren
och hösten arbetat med att sammanställa Sieps statistikprojekt. En forskare i statsvetenskap bosatt
i USA har anlitats för ett uppdrag som ingår i ett av de forskningsprojekt som Sieps deltar i inom
ramen för sjätte ramprogrammet. En utredare i statsvetenskap har under hösten deltidsanställts för
att förbereda Sieps årskonferens den 7 december.
Personalomsättningen är delvis ett resultat av att Sieps medvetet strävar efter att knyta
kvalificerade medarbetare till verksamheten under kortare och längre perioder. Rapportförfattare,
utredare och forskare som arbetar på Sieps uppdrag under kortare perioder garanterar
verksamhetens kvalitet och stimulerar dessutom till kompetensutveckling bland de fast anställda
medarbetarna.
Under året har kansliets personal medverkat i undervisning, seminarier och konferenser
såväl nationellt som internationellt. Kansliets anställda har deltagit i språkundervisning och
ekonomihandläggaren har gått ESV:s utbildning för controllers. Därutöver arrangerades en resa
till Istanbul för seminariearrangemang och kompetensutveckling för samtliga anställda den 6-9
oktober 2005.
Myndighetens mål för kompetensförsörjningen 2006-2007
På grund bland annat av den stora personalomsättningen har arbetet vid kansliet under året utsatts
för påfrestningar. Verksamheten har trots det utvecklats i positiv riktning. Sieps uppbyggnad har i
huvudsak slutförts och verksamhetens inriktning konsoliderats. I takt med att verksamheten har
utvecklats har emellertid behovet av större och mer ändamålsenligt utformade lokaler ökat.
Omfattningen av den utåtriktade verksamheten gör också att en viss förstärkning av den
administrativa kapaciteten bedöms vara nödvändig för kommande år. En översyn av
administrativa rutiner kommer att ske. En ekonomihandbok har upprättats under 2005. Under det
kommande året ska en arkivhandbok färdigställas och de policydokument som styr verksamheten
ska ses över.
2004 beviljades Sieps bidrag från Utvecklingsrådets projekt Satsa Friskt med totalt 189 tkr för
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att genomföra ett lokalt projekt kallat Arbeta utan stress. Den konsult som anlitades under 2004
har i viss utsträckning fortsatt arbetet inom projektet även under 2005. Inom projektets ram har
utvecklingssamtal använts som en metod för att förbättra arbetsklimatet vid kansliet samt för att
ta reda på personalens behov av kompetensutveckling. Projektet Satsa Friskt ska avslutas under
2006.
Målet är att behålla den höga kompetensen bland de anställda, bevara och
vidareutveckla en fortsatt drivkraftig organisation men samtidigt uppmuntra rörlighet. Resurser
avsätts för språkutbildning och annan kompetensutveckling. Inom forskning och utredning är
målet att uppmuntra kansliets personal till självständigt arbete, vidareutveckling av externa
kontakter samt publicering av egen forskning och utredning i Sieps rapport- och utredningsserie.
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FINANSIELL REDOVISNING
Sammanställning över väsentliga uppgifter
2005

2004

2003

2002

300
142

300
85

300
92

300
155

1 283
0

1 029
0

918
0

90
4

38
0

29
0

53
7

99
0

Avgiftsintäkter
Budgeterade intäkter enligt regleringsbrev
Utfall

0
7

0
15

0
38

0
0

Ramanslag
Beviljad anslagskredit enligt regleringsbrev
Utnyttjad anslagskredit

0
0

308
0

210
12

270
0

Utgående reservationer och anslagssparande
Anslagssparande
- därav intecknat belopp

180
0

36
0

0
0

758
0

Personal
Antal årsarbetskrafter
Medeltal anställda

10
10,5

8,3
9

7
7

4,5
6

1 064

1 011

1 175

1 338

-147
-205
-352

25
-231
205

-170
-61
-231

-61

Belopp i tkr
Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram 1)
Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit under budgetåret
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

Driftkostnad per årsarbetskraft
Myndighetskapital
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
Utgående myndighetskapital

-61

1) Utöver lån i RGK har Sieps finansierat anskaffning av HemPc via finansiell leasing. Leasingskulden
per 2005-12-31 är 19 tkr.
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RESULTATRÄKNING (tkr)
2005

2004

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 1)
Intäkter av bidrag (not 2)
Finansiella intäkter (not 3)
SUMMA

10 135
6
166
38
10 345

8 123
15
261
29
8 428

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal (not 4)
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader (not 5)
Finansiella kostnader (not 6)
Avskrivningar och nedskrivningar
SUMMA

-6 186
-466
-3 776
-8
-56
-10 492

-5 630
-465
-2 246
-3
-58
-8 402

-147

26

2 547
-2 547
0

2 122
-2 122
0

-147

26

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av
bidrag
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring (not 7)
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BALANSRÄKNING (tkr)
2005-12-31

2004-12-31

42
42

28
28

122
122

105
105

61
0
61

148
1
149

119
119

130
130

-180
-180

-37
-37

941
941

621
621

1 105

996

-205
-147
-352

-231
26
-205

142
361
328
165
996

85
289
265
258
897

389
72
461

246
58
304

1 105

996

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar (not 8)
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar (not 9)
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Periodavgränsningsposter (not 10)
Förutbetalda kostnader
Avräkning med statsverket (not 11)
Avräkning med statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto RGK (not 12)

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring (not 13)
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret (not 14)
Skulder till andra myndigheter (not 15)
Leverantörsskulder
Övriga skulder (not 16)
Periodavgränsningsposter (not 17)
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Belopp i tkr
Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enligt
regleringsbrev1)

Omdisponerat
anslagsbelopp

Totalt
disponibelt
belopp

01:90:70
Expertgruppen för
37
12 826
12 862
EU-frågor,
ramanslag
1)
Anvisat enligt regleringsbrev för 2005 (SB2004/9635 delvis): 12 826 tkr.

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

12 682

180

Redovisning mot bemyndiganden
Belopp i tkr
Anslag
01:90:70
Expertgruppen
för EU-frågor,
ramanslag

Tilldelad
bemyndiganderam

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

2 500

324

2 350

Utestående åtagandenas fördelning
per år
2006
2007
2008
2009
2 350

0

0

0

Finansiella villkor (tkr)
01:90:70

Utöver tilldelat belopp under anslagsposten får Expertgruppen för EU-frågor disponera
en anslagskredit om

0
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Drift

34

2005

Kostnader, not 18
Finansiering av drift
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar, not 25
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter

2004
-10 423

10 135
6
166
38

Summa medel som tillförts för finansiering av drift
Ökning (-) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) av kortfristiga skulder( not 19)
KASSAFLÖDE TILL DRIFT

-8 344
8 123
15
261
29

10 345
100
221

8 428
-53
404

243

435

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar
Investeringar i immateriella tillgångar
Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Andra långfristiga lån
- amorteringar
Summa medel som tillförts för finansiering av
investeringar
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHET

-77
-37

-84
-15
-114

114
-57

-99
50
-56
49
-8

-10
47

35

-67

-64

Transfereringsverksamhet
Lämnade bidrag
Utbetalningar i transfereringsverksamhet
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering
av bidrag
Summa medel som tillförts för finansiering av
transfereringsverksamhet
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL
TRANSFERERINGSVERKSAMHET
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Specifikation av förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK
Minskning (-) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut

-2 547

-2 122
-2 547

-2 122

2 122

2 547
2 547

2 122

0
177

0
371

584

213

320
-143
177

420
-49
371

761

584
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Tilläggsupplysningar och noter
Kommentarer till noter
Belopp redovisas i tkr där ej annat anges
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag eller där fordrings- eller skuldbeloppet
ej är känt vid brytdagen redovisas beloppen som periodavgränsningsposter.
Periodavgränsningsposter
Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 10 tkr.
Värdering av anläggningstillgångar
All anskaffning med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr
redovisas som anläggningstillgång. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning utifrån den bedömda
ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas:
3 år
PC-utrustning
5 år
Servrar inkl nätverk
Immateriella anläggningstillgångar
Bärbara datorer kostnadsförs vid inköpstillfället.

Expertgruppen för EU-frågor
Årsredovisning 2005-12-31

36

Uppgifter om ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare enligt
7 kap 2§ Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag
Namn samt andra styrelse- eller rådsuppdrag

Ersättning Tkr

Mats Hellström (ordförande)
Länsstyrelsens styrelse, Länsarbetsnämnden i Stockholms län

35

Gullan Gidlund (vice ordförande)

25

Per Cramér (ledamot)
Fakultetsnämnden Handelshögskolan, Göteborgs universitet,
Forskningsnämnden, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet,
Svenska nätverket för Europarättsforskning, Jean Monnet European Centre of
Excellence vid Göteborgs universitet
Monica Robin Svensson (ledamot)
SGU, ESV, Mål 2 tom050630
Ulrika Mörth (ledamot)

15

15

Krisberedskapsmyndigheten, KBM

15

Magnus Blomström (ledamot)
Jönköpings Internationella Handelshögskola, Magnus Blomström AB

15

Magnus Robach (ledamot)

15

Katarina Areskoug Mascarenhas (ledamot)

15

Karolina Ekholm (ledamot)
Ekonomiska Rådet

15

Johna Krafft (ledamot) tom 20051125

14

Ingrid Larén Marklund (ledamot)
Marknadsdomstolen

15

Rutger Lindahl (ledamot)
Styrelsen för psykologiskt försvar

15

Lars Oxelheim (ledamot)

15

Daniel Tarschys (ledamot) Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS, Aging
Research Center ARC,
Statens medicinsk-etiska råd, Internationella programkontoret för
utbildningsområde

15

Yvonne Fredriksson (ledamot) from 20051125

1
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Noter
Not 1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Avgiftsintäkterna avser främst intäkter från försäljning av rapporter med stöd av §4 Avgiftsförordningen
(1992:191).
Not 2

Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag
Summa
Sieps har under 2005 erhållit bidrag från Utvecklingsrådet och EU.
Not 3

2005
38
38

2004
29
29

2005

2004

-4 009

-3 721

Kostnader för personal

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter och andra avgifter
enligt lag och avtal
Not 5

2004
261
261

Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa
Not 4

2005
166
166

Övriga driftkostnader

Ökningen mellan åren förklaras av att Sieps under år 2005 har publicerat fler rapporter än år 2004.
Därmed har kostnaderna för tryckning samt arvoden till externa forskare ökat. Resekostnaderna har blivit
väsentlig dyrare år 2005 pga. ökade biljettpriser.
Not 6

Finansiella kostnader

2005
2004
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret
0
0
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
-1
-2
Övriga finansiella kostnader
-7
-1
Summa
-8
-3
Minskningen av räntekostnaden avseende lån i RGK beror dels på låg räntenivå under 2005. Övriga
finansiella kostnaderna avser främst räntekostnaderna för leasing av Hem-PC.
Not 7

Årets kapitalförändring

Amorteringar (anslagsfinansierade)
Avskrivningar
Övriga periodiseringar
Summa

2005
57
-56
-148
-147

2004
57
-58
27
26
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Not 8

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
2005-12-31
IB anskaffningsvärde
45
Årets anskaffningar
38
Årets utrangeringar
-30
UB anskaffningsvärde
53
IB ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
UB Ack avskrivningar

-17
-11
17
-11

2004-12-31
30
15
45
-8
-9
-17

Bokfört värde
42
28
Under året har webbplatsen Europaforskning.se utrangerats efter beslut om avslut av projektet.
Not 9

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar
UB anskaffningsvärde

2005-12-31
224
76
-16
284

2004-12-31
140
84

IB ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
UB Ack avskrivningar

-119
-44
1
-162

-70
-49

224

-119

Bokfört värde
122
105
I beloppen ingår leasade anskaffningstillgångar (hemdatorer) till ett värde om 22 tkr (anskaffningsvärde
33 tkr, avskrivningar 11 tkr).
Under året har en leasad hemdator utrangeras pga. att personen slutat sin anställning och datorn
återlämnats till leasingföretaget.
Not 10

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Not 11

2005-12-31
88
31
119

2004-12-31
88
42
130

2005-12-31
0

2004-12-31
12

12 682

10 244

-12 826
-180

-10 293
-37

Avräkning med statsverket

Ingående balans
Avräknat mot statsbudgeten
Anslag
Avräknat mot statsverkets checkräkning
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Summa
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Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2005-12-31
2004-12-31
Anslagsmedel
869
563
Bidragsmedel
72
58
Summa
941
621
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev år 2005: 1 283 tkr
Det kortfristiga likviditetsbehovet beräknas till 100 tkr.
Ökningen av behållningen mellan åren beror främst på en ökning av oförbrukade anslagsmedel vid årets
slut.
Not 13
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändringen år 2004 har i sin helhet förts till Balanserad kapitalförändring. Kapitalförändringen
består av periodiseringseffekter för anslaget.
Not 14

Lån i Riksgäldskontoret

2005-12-31
2004-12-31
Ingående skuld
85
92
Lån upptagna under året
114
50
Årets amorteringar
-57
-57
Summa lån i Riksgäldskontoret
142
85
Beviljad låneram enligt regleringsbrev för år 2005: 300 tkr
Utöver lån i Riksgäldskontoret har Sieps finansierat anskaffning av HemPc genom finansiell leasing.
Leasingskulden uppgår till 22 tkr per 2005-12-31.
Not 15

Skulder till andra myndigheter

Skulder avseende sociala avgifter
Övriga skulder
Summa
Not 16

2005-12-31
143
19
3
165

2004-12-31
206
41
11
258

2005-12-31
304
86
71
461

2004-12-31
171
75
58
304

2005-12-31
-10 492
+56
+12
-10 424

2004-12-31
-8 402
+58

Periodavgränsningsposter

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa
Not 18

2004-12-31
261
28
289

Övriga skulder

Personalens källskatt
Skulder avseende finansiell leasing
Övriga skulder
Summa
Not 17

2005-12-31
167
194
361

Finansieringsanalys, kostnader

Totala kostnader enligt resultaträkningen
Avskrivningar
Reaförlust
Summa kostnader i finansieringsanalysen

-8 344
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Finansieringsanalys, förändringar kortfristiga skuler
2005-12-31
Summa kortristiga skulder
1 457
Varav avseende drift
1 296
Varav investeringar (lån RGK och finansiell leasing)
161
-avgår: Återlämnad HemPC till leasing utan betalning av
+12
restskuld ( i enlighet med leasingavtal)
Summa vid beräkning av kortfristiga skulder i
Finansieringsanalysen
1 469
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Not 19

2004-12-31
1 201
1 075
126
0

Förändring
+256
+ 221
+35
+12

1 201

+268
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Styrelsebeslut
Sieps styrelse har vid sammanträde i dag den 15 februari 2006, fastställt årsredovisningen för budgetåret 2005.
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