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Förord 
 
År 2006 har varit ett händelserikt och produktivt år. Sieps har arrangerat ett stort antal välbesökta 
seminarier. Flertalet av Sieps seminarier lockar nu mer än 100 personer och vid årskonferensen 
den 16 november deltog ca 350 personer. 
 
Sieps har producerat tolv rapporter, varav sju har skrivits på engelska i syfte att nå en bred och 
mer internationell krets av intressenter. Statistik från Sieps webbplats visar att rapporterna har ett 
stort genomslag och stor popularitet. Den mest eftertraktade rapporten år 2006 var Freedom of 
Movements for Workers from Central and Eastern Europe: Experiences in Irland and Sweden 
(2006:5), som har laddats ner av närmare 8000 personer. Rapporten visar hur den irländska och 
svenska arbetsmarknaden har påverkats av att inte ha övergångsregler gentemot de nya 
medlemsländerna. 
 
Under året har Sieps fortsatt att följa den konstitutionella utvecklingen inom EU. 
Samlingsvolymen ”Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU?” (2006:6), innehöll en 
rad analyser som anknyter till den konstitutionella utvecklingen inom EU. På Sieps årskonferens 
Why Europe? – Possibilites and limits of European integration, diskuterades övergripande och 
grundläggande frågor för EU, såsom demokratisering, legitimitet och konstitutionalism i 
framtidens union. Sveriges EU-minister medverkade och framhöll vilka möjligheter det 
europeiska samarbetet innebär för Sverige. 
 
Sieps har vidare belyst EU som aktör på den internationella arenan i de båda rapporterna Leader 
or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in Multilateral International Negotiations 
(2006:1) och Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the Nordic Battlegroup 
(2006:2). 
 
Översynen av EU:s budget kommer att bli en viktig fråga de närmaste åren. Under 2006 
producerades en rapport som analyserar vad olika röstregler i ministerrådet innebär för 
kostnaderna av framtida utvidgningar av EU (2006:11). Inför det fortsatta analysarbetet har Sieps 
inlett ett samarbete med Institute for World Economics vid Hungarian Academy of Sciences i 
Budapest.  
 
Detta är bara några exempel på de ämnen som har behandlats och diskuterats under året. Sieps 
har överlag upplevt ett växande intresse för europapolitiska frågor och även ett ökat intresse från 
media. Detta visar att Sieps har ett angeläget uppdrag och att det finns ett behov av fördjupade 
studier om EU:s roll i världen, om makt och demokrati och om vilka effekter EU:s politik har. 
Detta är en god grund att stå på inför 2007, då Sieps ska fortsätta att ta fram rapporter och 
anordna seminarier och konferenser som behandlar nya frågeställningar av betydelse för 
utvecklingen av EU och för Sveriges EU-politik. 
  
 
Mats Hellström 
Ordförande i Sieps styrelse 
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Bakgrund och uppdrag 
 
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, är en myndighet under regeringen 
(statsrådsberedningen), som har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys 
och studier i europapolitiska frågor. 
 
Enligt förordning (2006:948) skall Sieps verksamhet 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. 
 
Institutet skall 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; 
• publicera och sprida rapporter om verksamheten. 

 
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 samt 
EU:s institutioner. Verksamhetens inriktning är tvärvetenskaplig och omfattar områdena ekonomi 
och handel, statsvetenskap och juridik. 
 
Av regleringsbrevet för år 2006 framgår att Sieps skall rapportera till regeringen om den 
verksamhet som bedrivits. Här skall ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en 
rapportering av verksamheten enligt punkterna ovan. 
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Forskningsprojekt 
 
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet initiera och behandla förslag till utvärderings- och 
forskningsprojekt samt göra eller låta göra utredningar och utvärderingar. 
 
Under 2006 har Sieps deltagit i och genomfört följande forskningsprojekt: 
 
 
Tema 1: Makt och demokrati i EU 
 
 
En konstitution för Europa? 
 
Mot bakgrund av de ratificeringshinder som föreligger efter de franska och holländska 
folkomröstningarna har projektet utvidgats något för att kunna beakta den konstitutionella 
utveckling som äger rum parallellt med/oberoende av EU:s nya fördrag. Exempel är alternativa 
vägar att förändra EU:s organisation, tendenser vad beträffar EU:s kompetens inom straffrättens 
område och pågående reformer av EU:s lagstiftning och beslutsprocess. 
 
Under 2006 har två rapporter publicerats. Den första av dessa är samlingsvolymen Vad hände(r) 
med den konstitutionella krisen i EU?. I denna rapport berörs den konstitutionella krisen  
generellt av Carl Fredrik Bergström, som bland annat uppehåller sig vid frågan om EU:s 
demokratiska legitimitet i det nya perspektiv som öppnar sig efter misslyckandet med 
ratificeringen. Därefter behandlas ämnet från tre skilda utgångspunkter. Jörgen Hettne tar 
avstamp i den rättsutveckling som skett i gemenskapsdomstolarnas rättspraxis och diskuterar vad 
som egentligen är nytt i det konstitutionella fördraget. Josefin Almer beskriver kommissionens 
strategier för att ta sig ur den nuvarande problematiken och förankra det europeiska 
integrationsprojektet bättre hos EU:s medborgare. Maria Bergström undersöker slutligen vilka 
handlingsalternativ som EU har vid sidan av ett nytt grundfördrag samt diskuterar om det är 
lämpligt att utnyttja dessa möjligheter i den uppkomna situationen. Den andra rapporten som har 
publicerats är The Legal Basis Game and European Governance. Denna rapport rör spelet kring 
rättslig grund i den Europeisk unionen och behandlar detta ämne från både politiska och 
konstitutionella utgångspunkter. 
  
2006:6 Bergström, Carl Fredrik; Hettne, Jörgen; Almer, Josefin; Bergström, Maria; Vad 
hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? 
 
2006:12 Jupille, Joseph; The Legal Basis Game and European Governance 
 
Projektansvarig: Carl Fredrik Bergström 
  
 
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 
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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 (University of Luxembourg).  
 
Ett första, större delprojekt avslutades under 2005 (publicering i specialnummer av tidskriften 
West European Politics under 2007). Ett andra delprojekt har inletts och kommer att genomföras 
under 2006-2007. Detta omfattar en analys av EU:s lagstiftningsprocess och den allt mer 
omfattande delegeringen av beslutandemakt till kommissionen (publicering hos Cambridge 
University Press). 
 
Projektansvarig: Carl Fredrik Bergström 
 
 
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 fokuseras 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 studeras. 
 
Under 2006 har en rapport publicerats som redogör för fördragsbrottsförfarandet i ett svenskt 
perspektiv och för vilken betydelse det kan ha i framtiden, särskilt när det gäller nationella 
domstolars tillämpning av EG-rätten. I rapporten behandlas också det överträdelseärende som 
kommissionen inlett rörande de svenska högsta domstolarnas obenägenhet att begära 
förhandsavgöranden från EG-domstolen. 
 
2006:3 Fritz, Maria; Hettne, Jörgen; Sverige inför rätta – Kontrollen av medlemsstaterna i 
Europeiska unionen 
 
Projektansvarig: Carl Fredrik Bergström 
 
 
Representation, delegation och demokrati 
 
Syftet med projektet är att undersöka processer, strukturer och institutioner snarare än de formella 
och konstitutionella aspekterna av EU. Med ett brett upplägg men med ett uttalat syfte att förstå 
EU som ett flernivåsystem ämnar Sieps ta initiativ till forskning kring medborgarnas 
representanter i form av de politiska partierna, organisationerna, medborgarnas direkta politiska 
deltagande samt de institutionella ramverk som styr demokratin.  
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Under året har arbetet med att identifiera frågeställningar och författare prioriterats. En rapport 
kommer att presenteras i januari 2007 och ytterligare ett antal rapporter som kommer att 
färdigställas under 2007. 
 
Vidare har ett samarbete med en forskargrupp vid Centre of International Studies vid University 
of Cambridge inletts. Projektet, under ledning av Professor Christopher Hill, syftar till att belysa 
institutionella aspekter, inklusive frågor om kompetensfördelning och finansiering, av EU:s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 
 
Projektansvariga: Göran von Sydow och Fredrik Langdal 
 
 
EU:s lagstiftning i siffror – statistikbank  
 
Sieps har under år 2006 fortsatt att uppdatera den statistikbank som fortlöpande växer fram ur 
olika forsknings- och utredningsprojekt. En sammanställning har gjorts av de direktiv och 
förordningar som antagits år 2005 (årlig uppdatering av den statistik som redan finns för perioden 
1994-2004). Sieps statistikbank finns dels tillgänglig på Sieps hemsida så att utomstående kan ta 
del av resultaten, dels används resultaten internt inom flera av Sieps egna forskningsprojekt.  
 
Projektansvarig: Josefin Almer 
 
 
Tema 2: EU:s roll i världen 
 
 
EU:s nya gränsproblematik 
 
Sieps initierade under 2005 ett projekt som berör den problematik som uppstår i samband med 
gränser inom och bortom Europa. Gränser skall här förstås i sin vidaste mening och inkluderar, 
förutom fysiska avgränsningar mellan territorier, bland annat även kulturella, politiska, 
ekonomiska och historiska gränser. Problemområdet väcker intressanta frågor av empirisk, 
normativ och teoretisk karaktär. En extern arbetsgrupp har kopplats till projektet för att bistå i 
arbetet med problemformuleringar, konceptualisering och kontakter. 
 
Fyra forskningsrapporter inom detta projekt presenterades under 2006. Den första av rapporterna 
behandlar hur EU uppfattas av omvärlden i multilaterala förhandlingar, den andra analyserar 
utvecklingen av EU:s insatsstyrkor, den tredje behandlar EU:s roll i ansökarländernas 
inrikespolitik i utvidgningsprocesserna och i den fjärde analyseras internationella avtal i EU:s 
grannskapspolitik. Inom ramen för projektet har även en konferens om EU:s nordliga dimension 
och relationerna mellan EU och Ryssland arrangerats. 
 
2006:1 Elgström, Ole; Leader or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in 
Multilateral International Negotiations 
 
2006:2 Andersson, Jan Joel; Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the 
Nordic Battlegroup 
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2006:4 Bågenholm, Andreas; The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in 
Candidate Countries’ Domestic Policy Processes 
 
2006:10 Vahl, Marius; International agreements in EU neighbourhood policy   
 
Projektansvariga: Fredrik Langdal och Göran von Sydow 
 
 
Tema 3: Effekter av  EU:s politik 
 
 
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 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.  
 
Under 2006 har två rapporter publicerats inom ramen för projektet. Den första rör 
unionsmedborgarskapet inom EU i ett svenskt perspektiv och den andra EU-medlemskapets 
inverkan på den svenska skatterätten. 
 
2006:7  Lokrantz-Berniz, Hedvig; Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria 
rörligheten för personer 
 
2006:8 Ståhl, Kristina; Skatterna och den fria rörligheten inom EU – svensk skatterätt i 
förändring? 
 
Projektansvariga: Carl Fredrik Bergström och Jörgen Hettne 
 
 
EU:s budget  
 
Under 2006 påbörjades ett nytt projekt som har för avsikt att granska såväl ekonomiska som 
statsvetenskapliga och juridiska aspekter av EU:s budget. I och med budgetuppgörelsen i 
december 2005 beslutades att budgeten ska genomgå en övergripande översyn de närmaste åren, 
både avseende intäkts- och utgiftssidorna. I november 2006 publicerades en rapport om skillnader 
i budgetallokering vid EU:s utvidgningar när röstreglerna i ministerrådet ändras och i december 
2006 inleddes ett samarbete med Institute for World Economics vid Hungarian Academy of 
Sciences (IWE HAS), vars syfte är att kartlägga medlemsstaternas positioner och utrymmet för 
reform inför nämnda budgetöversyn. 
 
2006:11 Widgrén, Mika; Budget Allocation in an Expanding EU – A Power Politics View 
 
Projektansvarig: Jonas Eriksson 
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EU:s regionalpolitik 
 
Projektet initierades 2004 och under 2006 påbörjades arbetet med ett delprojekt som granskar 
vilka effekter EU:s strukturfonder har haft på den svenska opinionen. Inom detta delprojekt 
jämförs utfallen i folkomröstningarna 1994 respektive 2003 för att undersöka om 
strukturfonderna har påverkat allmänhetens inställning till den europeiska integrationen i 
kommuner som har erhållit en högre grad av strukturfondsstöd. I maj 2006 publicerades ett paper, 
”Do the European Union’s Structural Funds Affect the Support for European integration in 
Receiving Areas?”, av Jonas Eriksson och Rickard Eriksson, vid SNEE:s (Svenska nätverket för 
europaforskning i ekonomi) årliga konferens i Mölle. 
 
Projektansvarig: Jonas Eriksson 
 
 
Utvidgningen och den fria arbetskraftsrörligheten  
 
Mot bakgrund av prövningen av övergångsreglerna för den fria arbetskraftsrörligheten från åtta 
av de tio nya medlemsstaterna som ägde rum under våren 2006, valde Sieps, i samarbete med 
Economic and Social Research Institute (ESRI) i Irland, att publicera en rapport som fokuserade 
på hur de irländska och svenska arbetsmarknaderna har påverkats av att inte ha övergångsregler. 
Rapporten presenterades vid ett seminarium i Bryssel den 24 april 2006 och därefter vid ett 
seminarium i Stockholm den 23 maj. 
 
2006:5 Doyle, Nicola, Hughes, Gerard, och Wadensjö, Eskil, Freedom of Movement for 

Workers from the Central and Eastern European Member States: Experiences in 
Ireland and Sweden 

 
Projektansvarig: Jonas Eriksson 
 
 
Företagens sociala ansvar och den svenska modellen 
 
Projektet påbörjades och avslutades under 2006. Projektet resulterade i en rapport skriven av 
Magnus Frostenson och Tommy Borglund, ekonomie doktorer vid Handelshögskolan i 
Stockholm. EU:s politik för socialt ansvar (CSR) ger företagen en mer central roll än vad 
företagen traditionellt har haft i Sverige. Rapporten ger en översikt över framväxten av EU:s 
CSR-politik och diskuterar mötet mellan den europeiska CSR-politiken och den svenska 
modellen. 
 
2006:9  Frostenson, Magnus och Tommy Borglund; Företagens sociala ansvar och den 

svenska modellen 
 
Projektansvarig: Rickard Eriksson 
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Det roterande ordförandeskapet 
 
Sieps publicerar varje halvår ett occasional paper som ägnas det sittande ordförandeskapet. 
 
Under 2006 har en sådan rapport presenterats: 
 
2006:1op  Luif, Paul; The Austrian EU Presidency: A Midterm Report 
 
 
 
Forskningsprojekt med extern finansiering 
 
Sieps skall 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. 
 
 
Tema : Makt och demokrati 
 
 
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 Centre 
for European Policy Studies består av 16 deltagande institutioner från 12 av EU:s medlemsstater. 
Projektet syftar bland annat till att studera implementeringsprocesser och impact assessment. 
 
Projektansvariga: Göran von Sydow och Ulrika Mörth   
 
 
New Modes of Governance 
 
Sieps har sedan flera år deltagit i ett internationellt projekt 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 skall pågå under 3 år. Sieps deltar i två delprojekt som rörs den öppna 
samordningsmetoden, respektive reformen av EU:s värdepappersmarknad.  
 
Under 2006 har bland annat ett rundabordssamtal anordnats som leddes av Baron Alexandre 
Lamfalussy. 
 
Projektansvarig: Josefin Almer 
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Right to Information Act in use: the Czech Republic, Slovakia, Latvia and Sweden 
 
Sieps deltar i en förnyad ansökan avseende år 2007 rörande ett internationellt samarbetsprojekt 
om offentlighetsprincipen och dess motsvarigheter i andra länder. En komparativ studie ska 
genomföras där lagstiftningen i fyra medlemsstater – Tjeckien, Slovakien, Lettland och Sverige – 
jämförs. Ansvarigt institut är EUROPEUM, Institute for European Policy i Tjeckien.   
 
Projektansvarig: Josefin Almer 
 
 
 
Sieps forskningsbidrag 
 
I syfte att ytterligare främja europapolitisk forskning har Sieps styrelse 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 under 2005 under temat 
”Effekter av EU”. År 2006 beslutades, efter förslag från en särskild arbetsgrupp, att tema för år 
2007 skall vara ”Inre marknadens nya utmaningar”.  
 
I utlysningen anges som exempel: 
 

• tjänstehandel på den inre marknaden  
• arbetsmarknadsfrågor i relation till den inre marknaden  
• beskattningsfrågor i relation till den inre marknaden  
• EMU och den inre marknaden  
• energipolitik och den inre marknaden  
• miljöregler i förhållande till den fria rörligheten  
• den inre marknadens förhållande till EU:s yttre politik  
• arbetet med bättre och enklare lagstiftning på den inre marknaden.  

 
Den ekonomiska ramen för utlysningen är 2.500.000 kronor per år. Bidrag ges till projekt som 
uppfyller höga krav på vetenskaplig kvalitet samt avses pågå högst två år. Ansökan ska vara 
Sieps kansli tillhanda senast den 15 februari 2007 och beslut om tilldelning av bidrag fattas 
senast den 16 april 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9Svenska institutet för europapolitiska studier   
Årsredovisning 2006-12-31 
 
Publikationer, seminarier och konferenser  
 
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. Exempel på occasional papers är föredrag givna av 
gästföreläsare samt återkommande redogörelser för EU:s ordförandeskaps ambitioner och 
insatser.  
 
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.  
 
Det är möjligt att beställa tryckta exemplar från kansliet så långt lagret räcker. Alla publikationer 
är kostnadsfria utom vid större beställningar, t.ex. avseende undervisning, och från bokhandeln, 
då ett självkostnadspris tas ut. Sieps rapporter och publikationer kan dessutom kostnadsfritt 
laddas ned från webbplatsen, en möjlighet som utnyttjas av allt fler (se redovisningen under 
rubriken webbplatsen nedan). 
 
 
Rapporter 
 
Följande rapporter publicerades under 2006: 
 
2006:1  Elgström, Ole; Leader or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in 
Multilateral International Negotiations 
 
2006:2  Andersson, Jan Joel; Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the 
Nordic Battlegroup 
 
2006:3  Fritz, Maria och Hettne, Jörgen; Sverige inför rätta - Kontrollen av 
medlemsstaterna i Europeiska unionen  
 
2006:4  Bågenholm, Andreas; The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in 
Candidate Countries' Domestic Policy Processes  
 
2006:5  Doyle, Nicola; Hughes, Gerard; Wadensjö, Eskil; Freedom of Movement for 
Workers from Central and Eastern Europe - Experiences in Ireland and Sweden  
 
2006:6  Bergström, Carl Fredrik; Hettne, Jörgen; Almer, Josefin; Bergström, Maria; Vad 
hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? 
 
2006:7  Lokrantz-Bernitz; Hedvig; Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria 
rörligheten för personer 
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2006:8  Ståhl, Kristina; Skatterna och den fria rörligheten inom EU – svensk skatterätt i 
förändring? 
 
2006:9  Frostenson, Magnus och Tommy Borglund; Företagens sociala ansvar och den 
svenska modellen 
 
2006:10  Vahl, Marius; International Agreements in EU Neighbourhood Policy  
 
2006:11  Widgrén, Mika; Budget Allocation in an Expanding EU 
 
2006:12 Jupille, Joseph; The Legal Basis Game and European Governance 
 
 
Utredningar 
 
Inga utredningar publicerades under 2006 
 
 
Occasional Papers 
 
2006:1op  Luif, Paul; The Austrian EU Presidency: A Midterm Report 
 
 
Övriga publikationer 
 
Turkey, Sweden and the European Union Experiences and Expectations 
 
Medverkande:  
Aktar, Cengiz; Ensuring the EU’s Visibility for the Success of the Pre-Accession Phase  
Alpay, Sahlin; Miscoceptions about Secularism, Islam, and Islamism in Turkey 
Asp, Christer; Turkey’s Accession to the EU from a Swedish Perspective – What will EU 
Membership Entail for Turkey? 
Eralp, Atila; The EU Accession Process and Europeanization in Turkey 
Eriksson, Jonas; From Policy Takers to Policy Makers – Adapting EU Cohesion Policy to the 
Needs of New Member States 
Gustavsson, Rolf, My View from Brussels 
Hettne, Jörgen; Sweden’s Negotiations with the EU – Experiences and Lessons Learned 
Karlsson, Ingmar;  The Turk as a Threat and Europe’s ”Other” 
Langdal, Fredrik; The Swedish Debate on Turkey’s prospects for EU Membership 
Ulusoy, Kıvanç; The European Impact on Turkey’s Politics, 1987 – 2004  
Yılmaz, Hakan; Two Pillars of Nationalist Euroscepticism in Turkey – The Tanzimat and Sèveres 
Syndromes 
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Remissyttrande 
 
Sieps har lämnat ett remissyttrande till Utbildnings- och kulturdepartementet rörande PM 2005-
11-22 om vissa studiestödsfrågor i anslutning till SOU 2005:49 "Unionsmedborgares rörlighet 
inom EU" och SOU 2005:15 "Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare". 
 
Sieps har även lämnat ett remissyttrande till Utrikesdepartementet rörande SOU 2006:61, 
”Genomförande av asylprocedurdirektivet i svensk rätt”. 
 
 
Seminarier och konferenser  
 
Sieps har under året anordnat 22 seminarier. Flertalet har ägnats åt presentationer av 
nypublicerade Sieps-rapporter med efterföljande kommentarer och diskussion. Sju av 
seminarierna har varit samorganiserade med andra organisationer och tre av årets seminarier har 
arrangerats på annan svensk ort än Stockholm (ett i Hässleholm och två i Lund). Två av 
seminarierna ägde rum i Bryssel. 
 
Antalet deltagare vid seminarierna har varit mellan 49 och 180 och i regel har deltagarantalet 
överstigit 100, vilket är en ökning i förhållande till tidigare år. Till årskonferensen kom 346 
personer, vilket gör den till Sieps mest välbesökta evenemang hittills. 
 
Följande seminarier genomfördes under 2006:   
 
 
Seminarium den 15 mars  
Tillståndet i den europeiska ekonomin  
 
Vid ett seminarium som samarrangerades av Sieps och SNS presenterades den årliga rapporten 
från European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESIfo om tillståndet i den europeiska 
ekonomin. Årets rapport lyfte fram Europas tillväxtproblem med särskilt fokus på 
utbildningsfrågor samt konkurrens- och fusionspolitik. Rapporten innehåller därutöver en 
översiktlig makroekonomisk bedömning samt innehöll ett kapitel om globala finansiella 
obalanser.  
 
Talare: 
Lars Calmfors, professor, Institutet för internationell ekonomi  
 
Kommentatorer: 
Jens Henriksson, statssekreterare vid Finansdepartementet med ansvar för internationella 
ekonomiska frågor  
Anne Brunila, dr, VD Finlands skogsindustrier, tidigare generaldirektör vid det finska 
finansministeriet, rådgivare till Finlands bank och medarbetare vid EU-kommissionen  
 
Moderator: 
Annika Ström Melin, kanslichef, Sieps.  
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Antal deltagare: 100 personer 
 
 
Seminarium den 21 mars  
EU som aktör på den globala arenan  
 
Vid seminariet presenterades två rapporter som behandlar EU som aktör på den internationella 
arenan. I Leader or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in Multilateral 
International Negotiations av Ole Elgström redogörs för hur EU uppfattas av andra stater i 
internationella förhandlingar. I Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the Nordic 
Battlegroup av Jan Joel Andersson beskrivs EU:s ambition att upprätta en militär insatsförmåga 
och hur denna utveckling kan tänkas påverka unionens roll i det internationella systemet. 
  
Talare: 
Ole Elgström, professor i statsvetenskap, Lunds universitet 
Jan Joel Andersson, forskare, Utrikespolitiska institutet  
 
Kommentatorer: 
Gunilla Carlsson (m), vice ordförande, Riksdagens utrikesutskott 
Per Cramér, professor i internationell rätt, Göteborgs universitet 
Maria Strömvik, analytiker, Utrikesdepartementet, Enheten för europeisk säkerhetspolitik  
 
Moderator: 
Annika Ström Melin, kanslichef, Sieps 
 
Antal deltagare: 120 personer 
 
 
Seminarium den 22 mars  
Grundlagen och EU  
 
Debatten om den svenska grundlagen och EU tog ett tvärt slut våren 2005 när EU:s 
konstitutionella fördrag lades på is. Ett antal frågor lämnades dock obesvarade. Återspeglar 
grundlagen vårt medlemskap i EU? Vem avgör innehållet i Sveriges grundlag – politikerna i 
riksdagen eller juristerna i lagrådet? Sieps anordnade ett seminarium i ämnet som bl.a. anknöt till 
lagrådets senaste yttrande om förhållandet mellan grundlagen och EU.  
 
Talare: 
Carl Fredrik Bergström, Sieps 
Ulf Bernitz, Stockholms universitet 
 
Jörgen Hettne, Sieps 
Göran Schäder, Regeringsrätten 
Teija Tiilikainen, Helsingfors universitet 
Daniel Tarschys, ledamot av Grundlagsutredningen 
Ulf Öberg, Stockholms universitet 
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 Moderator: 
Annika Ström Melin, kanslichef, Sieps  
 
Antal deltagare: 120 personer 
 
 
Seminarium den 27 mars  
Sverige, EU och juridiken  
 
Vilken möjlighet – och vilken skyldighet – har svenska domstolar att begära förhandsbesked från 
EG-domstolen? Frågan behandlades under ett seminarium som arrangerades av Sieps och Lunds 
Domarakademi under Europaforum Hässleholm. En ny Sieps-rapport där Kommissionens 
överträdelseärenden mot Sverige granskas presenterades också: Sverige inför rätta - Kontrollen 
av medlemsstaterna i Europeiska unionen.  
 
Moderator: 
Sven Norberg, direktör vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens  
 
Talare: 
Martin Johansson, rättsekreterare vid Stig von Bahrs kabinett, EG-domstolen 
Anders Kruse, departementsråd, chef för rättsekretariatet för EU-frågor, Utrikesdepartementet 
Lena Ström van Lier, juridisk rådgivare vid Europeiska kommissionen 
Jörgen Hettne, forskare, Sieps 
Maria Fritz, jurist, Europajuridik 
 
Antal deltagare: 180 personer 
  
 
Seminarium den 24 april  
Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern Europe  
 
Irland och Sverige, tillsammans med Storbritannien, var de enda av EU:s dåvarande 15 
medlemsländer som öppnade sina arbetsmarknader för de nya medlemsländerna vid utvidgningen 
år 2004. En ny rapport från Sieps, om effekterna på immigration och arbetsmarknaderna i Sverige 
och Irland, presenteras vid ett seminarium i Bryssel. 
  
Talare: 
Gerry Hughes, Economic and Social Research Institute, Dublin 
Nicola Doyle, Economic and Social Research Institute, Dublin 
Eskil Wadensjö, Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet 
  
Kommentatorer: 
Egbert Holthuis, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, 
Europeiska kommissionen, Bryssel 
Gudrun Biffl, Österrikiska institutet för ekonomisk forskning, WIFO, Wien 
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Moderator: 
Annika Ström Melin, kanslichef, Sieps 
  
 
Seminarium den 4 maj  
Den politiska dynamiken i EU:s utvidgning 
 
Vid seminariet presenterades rapporten The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in 
Candidate Countries' Domestic Policy Processes av Andreas Bågenholm, som behandlar hur 
vägen till medlemskap i EU påverkar inrikespolitiken i ansökarländerna. 
 
Talare:  
Andreas Bågenholm, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet 
 
Kommentatorer:  
Katarina Areskoug Mascarenhas, departementsråd, Utrikesdepartementet 
Siiri Köningsberg, andra ambassadsekreterare, Estlands ambassad, Stockholm 
Jakub Swiecicki, analytiker, Utrikespolitiska institutet 
 
Moderator:  
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet 
 
Antal deltagare: 70 personer 
 
 
Seminarium den 10 maj  
Vad hände med den konstitutionella krisen i EU?  
 
Som en del i Regeringskansliets EU-dagar i samband med Europadagen den 9 maj, arrangerade 
Sieps detta seminarium. Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har EU:s 
konstitutionella fördrag legat på is. Inför Europeiska rådets möte i juni 2006 var frågan emellertid 
åter aktuell. Tre preliminära delrapporter presenterades: 
 

1. Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? 
Carl Fredrik Bergström 

2. Gammalt blir nytt – Svårigheten att kodifiera rättspraxis och återspegla rättsläget 
Jörgen Hettne 

3. Rättsliga handlingsalternativ efter ratificeringskrisen: Ett gyllene tillfälle för 
avkonstitutionalisering? 
Maria Bergström 

 
Talare: 
Carl Fredrik Bergström, forskare, Sieps 
Jörgen Hettne, forskare, Sieps 
Maria Bergström, forskare, Stockholms universitet 
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Kommentator: 
Lars Danielsson, statssekreterare, Statsrådsberedningen 
 
Moderator: 
Annika Ström Melin, kanslichef, Sieps 
 
Antal deltagare: 145 personer 
 
 
Seminarium den 22 maj  
Maintaining momentum: Research as the key to a future Europe? 
 
I samarrangemang med Finlands och Österrikes ambassader arrangerade Sieps ett seminarium om 
EU:s forskningspolitik.  
 
Talare: 
Dr. Stephan Toth, Ambassadör, Österrikes ambassad, Stockholm  
Bo Lindroos, Chargé d´Affaires, Finlands ambassad, Stockholm  
Christian Seiser, Ministeriet för kultur, forskning och utbildning, Österrike  
Anneli Pauli, vice-ordförande, Finlands akademi 
Karin Hjorth Rybbe, Chef för avdelningen för Europeiska program, Vinnova, Sverige 
Peder Christensen, Generaldirektör för forskning och utbildning, Europeiska kommissionen 
 
Moderator:  
Annika Ström Melin, kanslichef, Sieps 
 
Antal deltagare: 66 personer 
 
 
Seminarium den 23 maj  
EU-utvidgningen - erfarenheterna i Polen, Irland och Sverige 
 
I samarrangemang med Utrikesdepartementet och Polens ambassad i Stockholm arrangerade 
Sieps ett bilateralt polsk-svenskt seminarium rörande utvidgningens konsekvenser.  
 
Inledningstalare: 
Jan Eliasson, Sveriges utrikesminister 
Anna Fotyga, Polens utrikesminister 
 
Presentation av Sieps-rapport: Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern 
Europe: Experiences in Ireland and Sweden: 
Eskil Wadensjö, Stockholms universitet 
Gerry Hughes, Economic and Social Research Institute, Dublin 
 
Presentation av IPA-rapport: Social Perception of the Results of Poland's EU Membership: 
Piotr Maciej Kaczynski, IPA 
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Paneldebatt:  
Anders Henriksson, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige 
Michal Czyz, Ambassadör, Polens ambassad i Stockholm  
Stephan Toth, Ambassadör, Österrikes ambassad Stockholm 
Håkan Emsgård, chef för Enheten för Europeiska unionen, Utrikesdepartementet 
Krystyna Iglicka, L. K. Academy of Management 
Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet 
Gerry Hughes, Economic and Social Research Institute, Dublin 
 
Moderator:  
Annika Ström Melin, kanslichef , Sieps 
 
Antal deltagare:185 personer 
 
 
Seminarium den 30 maj  
Transatlantic Relations in Trade and Security 
 
Vid detta seminarium presenterades resultaten från ett Sieps-finansierat forskningsprojekt med 
titeln The New Bipolarity: The EU and US Policy in World Trade and Security Relations. 
Projektet leds av professor Vinod K Aggerwal från University of California och avser EU:s och 
USA:s relationer på det handels- och säkerhetspolitiska området. 
 
Talare: 
Vinod K Aggarwal, Professor, Department of Political Science, University of California at 
Berkeley 
Jan Joel Andersson, forskare, Utrikespolitiska institutet 
Beverly Crawford, Associate Director, Institute of European Studies/ University of California at 
Berkely 
Edward A Fogarty, University of California at Berkeley 
Björn E Hagelin, Docent, Institutionen för Fred- och konfliktforskning, Uppsala universitet 
 
Kommentator:  
Ulrika Mörth, Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet,  
 
Moderator:  
Mats Hellström, ordförande i Sieps styrelse 
 
Antal deltagare: 65 personer 
 
 
Seminarium den 9 juni   
The Austrian EU Presidency: A Midterm Report 
 
Presentation av ett occasional paper om Österrikes ordförandeskap. 
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Talare: 
Paul Luif, Professor, Austrian Institute for International Affairs, Vienna 
Kommentator:  
Magnus Robach, chef för Statsrådsberedningens EU-samordning 
 
Moderator:  
Annika Ström Melin, kanslichef vid Sieps 
 
Antal deltagare: 69 personer 
 
 
Seminarium den 4 september  
Den konstitutionella krisen i EU 
 
I juni beslutade Europeiska rådet att förlänga perioden av eftertanke om EU:s nya konstitutionella 
fördrag. Den konstitutionella utvecklingen har emellertid inte avstannat.  
 
Presentation av rapporten: Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? 
 
Talare: 
Carl Fredrik Bergström, forskare, Sieps 
Jörgen Hettne, forskare, Sieps 
Josefin Almer, utredare, Sieps 
Maria Bergström, forskare, Stockholms universitet 
 
Kommentatorer: 
Joakim Nergelius, professor, Örebro universitet 
Hans Hegeland, föredragande i riksdagens finansutskott och konstitutionsutskott 
 
Moderator:  
Annika Ström Melin, journalist 
 
Antal deltagare: 123  personer 
 
 
Seminarium den 10 oktober 
Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer  
 
Unionsmedborgarnas fria rörlighet har blivit en reell och individuell rättighet som ger 
medlemsstaternas medborgare rätt att röra sig fritt inom EU. Det finns dock fortfarande motstånd 
mot denna utveckling, särskilt när det gäller unionsmedborgarnas möjlighet att få socialt bistånd i 
värdlandet, eftersom många medlemsstater fruktar att deras biståndssystem kan komma att 
missbrukas. 
 
Presentation av rapporten: Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för 
personer  
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Talare: 
Hedvig Lokrantz-Bernitz, juris doktor i europarätt, Stockholms och Örebro universitet 
 
Kommentator: 
Catrin Lidbom, kansliråd, Utrikesdepartementet 
 
Moderator:  
Jörgen Hettne, kanslichef, Sieps   
        
Antal deltagare: 67 personer 
 
 
Seminarium den 18 oktober  
Skatterna och den fria rörligheten inom EU 
 
Utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis gör att fler och fler svenska skatteregler kan 
ifrågasättas. Om den svenska lagstiftaren inte gör något, får andra organ, såsom Skatteverket och 
skattedomstolarna, en allt viktigare roll och ersätter i praktiken lagstiftaren i vissa frågor. Detta är 
en ny och inte helt oproblematisk utveckling.  
 
Presentation av rapporten: Skatterna och den fria rörligheten inom EU – svensk skatterätt i 
förändring?  
 
Talare: 
Kristina Ståhl, professor i finansrätt, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm 
 
Kommentatorer: 
Stig von Bahr, tidigare domare i EG-domstolen 
Cecile Brokelind, universitetslektor, Lunds universitet 
 
Moderator: 
Jörgen Hettne, kanslichef, Sieps 
 
Antal deltagare: 135  personer 
 
 
Seminarium den 6 november  
Företagens sociala ansvar och den svenska modellen 
 
CSR, Corporate Social Responsibility, ses inom EU i stor utsträckning som  
ett sätt att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft. Den CSR-politik som EU nu 
formulerar ger de enskilda företagen en central roll när det gäller socialt ansvar. I förhållande till 
den svenska modellen där förhandlingslösningar är tradition, är detta ett nytt och delvis 
främmande perspektiv. Förändrar detta spelplanen för beslutsfattarna på den svenska 
arbetsmarknaden? Vid detta seminarium presenterades en Sieps-rapport som i företagsetiska 
termer beskriver innehåll och dimensioner i EU:s CSR-politik.  
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Talare: 
Magnus Frostenson, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm 
Tommy Borglund, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm   
 
Kommentatorer: 
Anders Aspling, ekonomie doktor, MiL institute 
Elisabeth Dahlin, ambassadör och chef för sekretariatet för Globalt Ansvar, UD 
Susanne Lindberg Elmgren, utredare vid Näringspolitiska enheten, LO 
 
Moderator: 
Annika Ström Melin, journalist 
 
Antal deltagare: 74  personer 
 
 
Sieps Årskonferens den 16 november 
Why Europe? Possibilities and limits of European integration 
 
Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European 
integration. Tre internationellt ledande forskare och Sveriges EU-minister talade utifrån olika 
perspektiv om de utmaningar som Europeiska unionen står inför. Diskussionen mellan forskarna 
kretsade främst kring övergripande och grundläggande frågor för EU, såsom demokratisering, 
legitimitet och konstitutionalism i framtidens EU. Sveriges EU-minister betonade i sitt anförande 
de möjligheter som den svenska regeringen ser med den europeiska integrationsprocessen 
  
Talare: 
Cecilia Malmström, Sveriges EU-minister  
Andrew Moravcsik, professor i statsvetenskap, Princeton University, USA  
Jo Shaw, Senior Research Fellow vid Federal Trust, innehavare av Salvesen Chair of European 
Institutions, University of Edinburgh  
Andreas Føllesdal, professor, Norska centret för mänskliga rättigheter, Juridiska fakulteten, Oslo 
Universitet 
 
Moderator: 
Mats Hellström, landshövding och ordförande i Sieps styrelse 
 
Antal deltagare: 346 personer 
 
 
Seminarium den 27 november  
Budgetallokering i ett expanderande EU 
 
I en ny Sieps-rapport utvärderar Mika Widgrén vad olika röstregler i ministerrådet innebär för 
kostnaderna av framtida utvidgningar av Europeiska unionen. Rapporten presenterades vid ett 
seminarium i Bryssel. 
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Talare: 
Mika Widgrén, professor i internationell ekonomi, Turku School of Economics, Åbo 
 
Kommentatorer: 
Jorge Nunez Ferrer, Associate Research Fellow, Centre for European Policy Studies, Bryssel  
Kristina Åkesson, ekonomiskt råd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, 
Bryssel  
 
Antal deltagare: 49 personer 
 
 
Seminarium den 27 november  
EU:s nordliga dimension och relationerna mellan EU och Ryssland  
 
Sieps och Finlands ambassad i Stockholm arrangerade ett seminarium om utvecklingen inom 
EU:s nordliga dimension och relationerna mellan EU och Ryssland. Inbjudna talare var forskare 
från Finland, Ryssland och Sverige som belyste det aktuella ämnet från skilda perspektiv.  
 
Talare: 
Hiski Haukkala, forskare, Finnish Institute of International Affairs, Helsingfors 
Bertil Nygren, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 
Tatiana Romanova, lektor, School of International Relations, St Petersburg State University 
Carl-Einar Stålvant, lektor, Försvarshögskolan, Stockholm  
 
Alec Aalto, Finlands ambassadör, inledde seminariet.  
 
Antal deltagare: 82 personer 
  
 
Seminarium den 5 december  
Det finska ordförandeskapet 
 
Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet i EU. Det innevarande 
ordförandelandet Finland har bland annat lyft frågor om den europeiska innovationskraften och 
EU:s nordliga dimension samt relationerna till Ryssland. Vidare har ordförandeskapet ägnat sig 
åt utrikesrelationer där situationen i Mellanöstern varit central samt åt det konstitutionella 
fördragets framtid.  
 
Talare: 
Eero Vuohula, rådgivare, Finska utrikespolitiska institutet 
 
Kommentator: 
Magnus Robach, chef för Statsrådsberedningens EU-samordning  
 
Moderator: 
Jörgen Hettne, kanslichef, Sieps 
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Antal deltagare: 63 personer 
 
 
Sieps arrangerade dessutom två seminarier den 6 och 8 december tillsammans med en 
forskargrupp vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Seminarierna rörde temat National 
Courts and EU Law och syftade till att öka kunskaperna om de nationella domstolarnas roll i EU- 
samarbetet. Talare var Jan Komárek, doktorand, Somerville College, Oxford University och 
Ronnie Graham, rättssekreterare för Generaladvokat Sharpston. Sieps arrangerade slutligen ett 
internt seminarium på Utrikesdepartementet den 19 december där Marius Vahl presenterade sin 
rapport International agreements in EU neighbourhood policy. 
 
 
 
Information, samarbete och kontakter  
  
Sieps skall enligt regleringsbrevet publicera och sprida rapporter om verksamheten. I detta syfte 
har en informationspolicy och en handlingsplan antagits av Sieps styrelse som utgör 
utgångspunkt 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 myndighetens webbplats.  
 
Sedan 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.  
 
 
Webbplatsen 
 
Sieps webbplats är ett centralt verktyg i det utåtriktade arbetet. Den 1 april 2006 lanserades en ny 
webbplats som byggts efter de riktlinjer som Verket för förvaltningsutveckling, Verva, 
formulerat i ”Vägledning för 24-timmarswebben” avseende överskådlighet och tillgänglighet. 
En extern konsult har anlitats för detta arbete. 
 
Webbplatsen har under 2006 haft 85 950 besök (2006-11-23). Det innebär en uppgång jämfört 
med 2005 då antalet besök var 58 969. Domänen ministry.se (regeringskansliet) står för 2,78 
procent av besöken, riksdagen.se för 1.21 procent och eu.int (EU-institutionerna) för 0.94 
procent. Detta är en minskning jämfört med föregående år. Domäner som har ökat är google.se 
och telia.se. 
 
Den 13 november var den dag då webbplatsen hade flest besök under året, dvs. tre dagar innan 
årskonferensen den 16 november. 
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De sidor som har haft flest besök efter startsidan är ”Seminarier/årskonferensen 16 november”, 
”Publicerade rapporter” samt ”Om Sieps”. 
 
Allt fler laddar ned Sieps rapporter och övriga publikationer från webbplatsen. Antalet 
nedladdningar av de populäraste rapporterna år 2006 framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 1 De tio mest nedladdade rapporterna 2006 
  Månad  
Rapport Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Totalt 
1 2006:5 425 1073 1015 712 758 657 1425 1695 0 0 0 0 7760 
2 2005:8 137 291 599 98 227 158 277 451 735 1236 791 1175 6175 
3 2005:5 144 284 377 189 224 397 136 537 669 743 442 938 5080 
4 2006 – Turkey 356 830 501 465 474 418 605 798 0 0 0 0 4447 
5 2005:7 62 519 189 244 150 214 143 560 454 806 468 583 4392 
6 2004:9 74 447 301 255 121 309 301 978 415 352 300 313 4166 
7 2006:2 73 200 193 175 151 203 284 423 1043 1354 0 0 4099 
8 2005:6 37 179 204 161 119 123 178 500 332 355 357 467 3012 
9 2003:15 35 180 145 141 37 35 96 355 191 280 291 436 2222 

10 2003:17 72 149 174 152 224 152 179 237 189 211 172 195 2106 
2006:5 
Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern Europe: Experiences in Ireland and Sweden 
Författare: Nicola Doyle, Gerard Hughes och Eskil Wadensjö 
 
2005:8 
What Remains of the Stability Pact and What Next? 
Författare: Lars Calmfors 
 
2005:5 
From Policy Takers to Policy Makers: Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States 
Redaktörer: Jonas Eriksson, Bengt O. Karlsson och Daniel Tarschys 
 
2006 – Turkey 
Turkey, Sweden and the European Union Experiences and Expectations 
 
2005:7 
European Integration and Trade Diversion: Yeats revisited 
Författare: Ari Kokko, Thomas Mathä och Patrik Gustavsson Tingvall 
 
2004:9 
The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: 
A European Success Story or the EU’s Most Contested Enlargement? 
Författare: Kirsty Hughes 
 
2006:2 
Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the Nordic Battlegroup 
Författare: Jan Joel Andersson 
 
2005:6 
EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid 
Författare: Anna Meyrowitsch, Emanuel Allroth och Jörgen Hettne 
 
2003:15 
Domstolarna i Europeiska unionens konstitution 
Författare: Jörgen Hettne och Ulf Öberg 
 
2003:17 
Reinventing Cohesion: The Future of European Structural Policy 
Författare: Daniel Tarschys 
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Media 
 
Sieps verksamhet har under året uppmärksammats i medierna på olika sätt. Sieps anställda har 
medverkat i: 
 

- Sveriges Radio 
- Radio Sweden 
- Sveriges Television (Aktuellt, SVT 24 och TV 8) 
- Tages-Anzeiger (Schweiz) 
- Radio France (Frankrike) 
- Asahi Shinbun (Japan) 
- Reuters (Tyskland) 

 
Intervjuer har förekommit i: 
 

- Dagens Nyheter 
- Svenska Dagbladet 
- Fokus 
- LO-tidningen 

 
Sieps rapporter och seminarier har uppmärksammats i: 
 

- Svenska Dagbladet 
- Dagens Nyheter 
- Expressen 
- Eskilstuna kuriren 
- Helsingborgs Dagblad 
- Trelleborgs Allehanda 
- Kristianstadsbladet 
- Trelleborgs Allehanda 
- Norra Skåne 
- Östersundsposten 
- Riksdag & Departement 
- Axess 
- Jusek tidningen 
- Tidskriften NEO 

 
Sieps verksamhet har också uppmärksammats löpande på Europaportalen.se samt på Svensk 
näringslivs och Kommittén för EU-debatts webbplatser. 
 
 
Kontakter  
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och 
utom landet.   
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Sieps forskare och utredare ingår i detta syfte i en rad projekt som genomförs i samarbete med 
andra institutioner och organisationer. En redogörelse för pågående forskningsprojekt finns under 
rubriken forskningsprojekt ovan. 
 
Sieps forskare och utredare deltar dessutom aktivt i samarbete inom det svenska nätverket för 
europaforskning och inom det europeiska nätverket för europapolitiska institut, European Policy 
Institutes Network (EPIN). En av Sieps utredare har vidare under tre månader varit gäst vid 
British Institute of International and Comparative Law (BIICL) 
 
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.  
 
 
 
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 och 2006 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 ta del av den akademiska diskussionen 
och forskningsresultaten i 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 i alla delar av landet samt utanför 
Sverige. Media har i allt högre grad uppmärksammat Sieps rapporter och seminarier.  
 
 
Organisation  
 
Sieps leds av en styrelse med fjorton ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen är i formell 
mening myndighetschef. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under 2006.  
 
Tabell 2. Kostnader för Sieps styrelse - tkr  
 Arvoden Resor Övr. kostnader Totalt 
Styrelsen 328 57 22 407 
  
Kansliet bestod under 2006 av elva årsarbetskrafter. Kansliet har för närvarande tolv anställda, 
varav en är tjänstledig. En kanslichef, en informationsassistent/kanslisekreterare, en informatör, 
en forskningsadministratör, fyra forskare och tre utredare. Tre av forskarna arbetar deltid. Två 
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forskare i nationalekonomi arbetar 50% och forskaren i juridik arbetar 40 %. Kansliet är 
lokaliserat till Stockholms universitet.  
 
Tabell 3. Kostnader för Sieps kansli –tkr  
 Löner Resor Lokaler konsulter Övr. 

kostnader 
Totalt 

Kansliet 5 854 196 421 211 1 312 7 994 
 
Tabell 4. Fördelning av anställda vid kansliet – befattning, kön, ålder 
Befattning Kvinnor Män Ålder, 

Medelvärde 
Utlandsfödda 

Ledning 1 1 45 0 
Kärnverksamhet 3 6 34 2 
Stöd 4  41 2 
 
Tabell 5. Personalrörlighet 
Befattning Tjänstlediga Föräldralediga Slutat Nyanställda 
Ledning   1 1 
Kärnverksamhet  1 1 1 
Stöd 1  1  
 
Tabell 6. Sjukfrånvaro 
År Total sjukfrånvaro av 

tillgänglig arbetstid 
Kvinnor Män 

2002 0,0 %   
2003 0,8 %  1 
2004 0,0 %   
2005 0,39 % 1  
2006 0,34 %   
Ingen långtidsfrånvaro har förekommit tom år 2006. 
 
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 
• Jävspolicy 



 26Svenska institutet för europapolitiska studier   
Årsredovisning 2006-12-31 
 
Jämställdhetsarbetet 
 
Sieps strävar efter en jämn könsfördelning vad avser kvinnor och mäns deltagande som talare, 
kommentatorer och ledare vid seminarierna samt som rapportförfattare. Fördelningen mellan 
könen i verksamheten har trots detta varit fortsatt ojämn, vilket delvis förklaras av den skeva 
balansen mellan könen bland forskare och beslutsfattare. Under 2006 leddes emellertid de flesta 
av Sieps seminarier av kvinnor.   
 

Totalt 20 rapportförfattare

5

15

Kvinnor Män

Totalt 59 talare

16

43

Kvinnor Män

 
 
 
 

Totalt 27 kommentatorer 

11

16

Kvinnor Män

Totalt 18 seminarieledare

10
8

Kvinnor Män

 
 
 
 
Tillgänglighet för handikappade 
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Sieps lokaler omfattas av Stockholms universitets planering avseende handikappanpassning och 
tillgänglighet. 
 
 
Kompetensförsörjningen år 2006 
 
Under 2006 har vissa organisations- och personalförändringar genomförts vid kansliet. Under 
hösten förordnades en ny kanslichef på ett år till 2007-08-31 och en vikarierande ekonomi- och 
informationsassistent samt en projektanställd forskningsadministratör anställdes. Ordinarie 
kanslisekreterare har varit tjänstledig under samma period. Vidare sköter Kammarkollegiet sedan 
2006-08-14 myndighetens löpande ekonomiadministration. Sieps administration har förstärkts 
under hösten 2006 och fungerar väl. Den tillförordnade kanslichefen har i uppdrag att i samråd 
med styrelsen se över organisationen och vid behov föreslå ytterligare förändringar. 
Organisationen diskuteras löpande vid ordinarie styrelsemöten. 
 
Under året har kansliets personal medverkat i undervisning, seminarier och konferenser såväl 
nationellt som internationellt.  
 
 
Myndighetens mål för kompetensförsörjningen 2007 
 
Sieps fungerar i dag på ett bra sätt och verksamhetens inriktning har konsoliderats. I takt med att 
verksamheten har utvecklats har emellertid behovet av större och med ändamålsenligt utformade 
lokaler ökat. Lokalfrågan kommer att utvärderas och förhoppningsvis få en lösning i samband 
med en omorganisation av Stockholms universitets lokaler. 
 
Målet för år 2007 är att behålla och utveckla den höga kompetensen bland de anställda samt 
bevara och vidareutveckla en fortsatt drivkraftig organisation. Resursen 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 
      
(tkr) 2006 2005 2004 2003 2002 
       
Låneram Riksgäldskontoret       
Beviljad 300 300 300 300 300 
Utnyttjad * 112 161 85 92 155 
       
Kontokrediter Riksgäldskontoret       
Beviljad  1 305 1 283 1 029 918 90 
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 4 
       
Räntekonto Riksgäldskontoret       
Ränteintäkter 50 38 29 53 99 
Räntekostnader 3 0 0 7 0 
       
Avgiftsintäkter       
Avgiftsintäkter som disponeras       
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Avgiftsintäkter 75 7 15 38 0 
       
Anslagskredit       
Beviljad 392 0 308 210 270 
Utnyttjad 108 0 0 12 0 
       
Anslag       
Ramanslag       
Anslagssparande 0 180 36 0 758 
varav intecknat 0 0 0 0 0 
       
Bemyndiganden       
Tilldelade ** 2 500 2 500 0 0 0 
Summa gjorda åtaganden 2 500 2 500 0 0 0 
       
Personal       
Antalet årsarbetskrafter (st) 11 10 8,3 7 4,5 
Medelantalet anställda (st) 11,5 10,5 9 7 6 
       
Driftkostnad per årsarbetskraft 982 1 064 1 011 1 175 1 338 
       
Kapitalförändring       
Årets 250 -147 25 -170 -61 
Balanserad -352 -205 -231 -61 0 
* Utnyttjad låneram har justerats för år 2005.      
** Bemyndiganden har lagts till för år 2005.      
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RESULTATRÄKNING 
    
(tkr) Not 2006  2005 
Verksamhetens intäkter      
Intäkter av anslag  10 912  10 135 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 75  6 
Intäkter av bidrag 2 91  166 
Finansiella intäkter 3 50  38 
SUMMA  11 129  10 345 
      
Verksamhetens kostnader      
Kostnader för personal 4 -6 794  -6 186 
Kostnader för lokaler  -481  -466 
Övriga driftkostnader  -3 530  -3 776 
Finansiella kostnader 5 -6  -8 
Avskrivningar och nedskrivningar   -68  -56 
SUMMA  -10 879  -10 492 
      
Verksamhetsutfall  250  -147 
      
Transfereringar      
Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag  2 425  2 547 
Lämnade bidrag   -2 425  -2 547 
Saldo  0  0 
      
Årets kapitalförändring 6 250  -147 
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BALANSRÄKNING    
(tkr) Not 2006-12-31 2005-12-31 
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 7 26 42 
Summa  26 42 
     

Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 89 122 
Summa  89 122 
     

Fordringar     
Fordringar hos andra myndigheter  0 61 
Övriga fordringar   8 0 
Summa  8 61 
     

Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 9 410 119 
Summa  410 119 
     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 10 108 -180 
Summa  108 -180 
     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 11 874 941 
Summa  874 941 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  1 515 1 105 
     

KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital     
Balanserad kapitalförändring 12 -352 -205 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   250 -147 
Summa  -103 -352 
     

Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 13 105 142 
Skulder till andra myndigheter 14 550 361 
Leverantörsskulder  221 328 
Övriga skulder 15 195 165 
Summa  1 070 996 
     

Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 16 448 389 
Oförbrukade bidrag 17 100 72 
Summa  548 461 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  1 515 1 105 
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ANSLAGSREDOVISNING 
       
Redovisning mot anslag 
       
Anslag   Ingående Årets  Totalt Utgifter Utgående 
(tkr)   överförings- tilldelning disponibelt   överförings- 
    belopp enligt belopp   belopp 
      regleringsbrev       
  Not     

      
              
Uo 01 90:07 ap.1             
Ramanslag 18 180 13 049 13 229 13 337 -108 
Expertgruppen för              
EU-frågor             
              
              
Summa   180 13 049 13 229 13 337 -108 
              
 
 

Redovisning mot bemyndiganden    
      
Anslag (tkr) Not Tilldelad  Ingående Utestående Utestående åtagandenas   
    bemyndiganderam åtaganden åtaganden fördelning per år    
         2007 2008 2009 2010
                  
Uo 01 90:07 ap.1               
Ramanslag 19 2 500 2 350 0 2 500 2 500 0 0 
Expertgruppen för                
EU-frågor               
                  
                  
Summa   2 500 2 350 0 2 500 2 500 0 0 
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FINANSIERINGSANALYS      
(tkr) Not 2006 2005 
Drift         
Kostnader 20   -10 811  -10 423 
Finansiering av drift         
Intäkter av anslag  10 912   10 135   
Intäkter av avgifter och andra ersättningar  75   6   
Intäkter av bidrag  91   166   
Övriga intäkter  50   38   
Summa medel som tillförts för finansiering av 
drift    11 128   10 345 
Ökning(-) av kortfristiga fordringar    -238  100 
Ökning(+) av kortfristiga skulder    210  221 
          
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT     289   243 
Investeringar         
Investeringar i materiella tillgångar  -19   -77   
Investeringar i immateriella tillgångar  0   -37   
Summa investeringsutgifter    -19   -114 
Finansiering av investeringar         
Lån från Riksgäldskontoret  19   114   
- amorteringar  -57   -57   
- amorteringar  -11   -10   
Summa medel som tillförts för finansiering av 
investeringar    -49   47 
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR     -68   -67 
        
Transfereringsverksamhet           
Lämnade bidrag  -2 425   -2 547   
Utbetalningar i transfereringsverksamhet    -2 425   -2 547 
Finansiering av transfereringsverksamhet         
Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag  2 425   2 547   
Summa medel som tillförts för finansiering av 
transfereringsverksamhet    2 425   2 547 

KASSAFLÖDE 
TRANSFERERINGSVERKSAMHET     0   0 
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL    221  177 
        
Specifikation av förändring av likvida medel        
Likvida medel vid årets början     761   584 
Minskning(-) av tillgodohavande hos 
Riksgäldskontoret    -67  320 
Ökning(+) av avräkning med statsverket    288  -143 
SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL              221            177 
     
Likvida medel vid årets slut     982   761 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER    
(Belopp i tusental kronor där ej annat anges. Summeringsdifferenser kan   
förekomma p.g.a. avrundning.)    
     

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR    
     
Redovisningsprinciper    
Tillämpade redovisningsprinciper    
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen  
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning   
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.   
Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring    
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.    
     
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsnings- 
poster.     
     
Värderingsprinciper    
     
Anläggningstillgångar     
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade  
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 
om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.    
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.  
Bärbara datorer kostnadsförs vid inköpstillfället.    
     
Tillämpade avskrivningstider     
     

5 år 
Egenutvecklade dataprogram, licenser, 
rättigheter    

 Servrar inkl. nätverk    
 Möbler (säkerhetsskåp)    
3 år Datorer och kringutrustning    
 Maskiner och tekniska anläggningar    
 Övriga kontorsmaskiner    
     
Omsättningstillgångar    
Fordringarna har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning  
beräknas bli betalda.    
     
Skulder     
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.    
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Uppgifter om ersättningar och andra förmåner    
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag     Ersättning  
     

Mats Hellström ordförande   35 
Ordförandeskapet i Nordens Folkhögskola Biskops Arnö    
Länsstyrelsens styrelse, Länsarbetsnämnden i Stockholms län   
     
Gullan Gidlund vice ordförande   25 
     
Per Cramér ledamot   15 
Göteborgs Filmfestival    
Fakultetsnämnden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet   
Forskningsnämnden, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet   
Svenska nätverket för europarättsforskning, Jean Monnet European Centre of  
Excellence vid Göteborgs universitet    
     
Monica Robin Svensson ledamot   15 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU    
Stiftelsen Rovdjurscenter de5Stora    
Norrlandsförbundet    
VINNOVA     
     
Ulrika Mörth ledamot   15 
Krisberedskapsmyndigheten, KBM    
     
Magnus Blomström ledamot   15 
SEB:s Råd för samhällsekonomiska frågor 
Magnus Blomström AB    
     
Magnus Robach ledamot   15 
     
Katarina Areskoug ledamot   15 
     
Karolina Ekholm ledamot   15 
Ekonomiska Rådet    
Nationalekonomiska Föreningen    
     
Ingrid Larén Marklund ledamot   15 
Marknadsdomstolen    
     
Rutger Lindahl ledamot   15 
Centrum för europaforskning, CERGU, Göteborgs universitet   
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ    
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Folkuniversitets styrelse    
     
Lars Oxelheim ledamot   15 
Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi    
     
Daniel Tarschys ledamot   15 
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS    
Aging Research Center, ARC    
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ    
Internationella Programkontoret, IPK    
Hiroshima Foundation    
     
Yvonne Fredriksson ledamot   15 
Svenska Energiekonomiska föreningen    
     
     
Anställdas sjukfrånvaro    
     
Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 25 i resultatredovisningen.    
 
 
Noter     
(tkr)      
Resultaträkning    
      2006   2005
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar    
  Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 75  6
  Summa 75  6
      
Not 2 Intäkter av bidrag    
  Intäkter av bidrag från EU 91  166
  Summa 91  166
      
Not 3 Finansiella intäkter    
  Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 50  38
  Summa 50  38
      
Not 4 Kostnader för personal    

  
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) -4 509  -4 009

  Övriga kostnader för personal -2 285  -2 177
  Summa -6 794  -6 186
      
Not 5 Finansiella kostnader    
  Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret -3  -1
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  Övriga finansiella kostnader -3  -7
  Summa -6  -8
      
Not 6 Årets kapitalförändring    
  Periodiseringsdifferenser 250  -147
  Summa 250  -147
      
Balansräkning    
      2006-12-31   2005-12-31
Not 7 Rättigheter och andra immateriella 

anläggningstillgångar    
  Ingående anskaffningsvärde 53  45
  Årets anskaffningar  0  38
  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0  -30
  Summa anskaffningsvärde 53  53
  Ingående ackumulerade avskrivningar  -11  -17
  Årets avskrivningar  -16  -11
  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  0  17
  Summa ackumulerade avskrivningar -27  -11
  Utgående bokfört värde 26  42
         
Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m.    
  Ingående anskaffningsvärde  284  224
  Årets anskaffningar  19  76
  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0  -16
  Summa anskaffningsvärde 303  284
  Ingående ackumulerade avskrivningar  -162  -119
  Årets avskrivningar  -52  -44
  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0  1
  Summa ackumulerade avskrivningar -214  -162
  Utgående bokfört värde 89  122
  varav finansiell leasing 11  22
      
Not 9 Förutbetalda kostnader     
  Förutbetalda hyreskostnader 90  88
  Övriga förutbetalda kostnader 320  31
  Summa 410  119
      
Not 10 Avräkning med statsverket    
  Ingående balans -180  -36
  Avräknat mot statsbudgeten:    
  Anslag 13 337  12 682
  Avräknat mot statsverkets checkräkning:    
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -13 049  -12 826
  Utgående balans 108  -180
      
Not 11 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret    
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Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt 
regleringsbrev 1 305  1 283

  Anslagsmedel 774  869
  Bidrag från annan statlig myndighet 1  1
  Övriga icke-statliga bidrag 99  71
  Summa behållning på räntekonto 874  941
  varav kortsiktigt likviditetsbehov 140  100
  Faktorer som påverkat likviditeten är bl.a. utbetalning av löner och    
  leverantörsskulder samt inbetalning av anslagsmedel.    
      
Not 12 Balanserad kapitalförändring    
  Periodiseringsdifferenser -352  -205
  Summa -352  -205
      
Not 13 Lån i Riksgäldskontoret    
  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.    
  Ingående balans 142  85
  Under året nyupptagna lån 19  114
  Årets amorteringar -57  -57
  Utgående balans 105  142
      
  Finansiell leasing 7  19
  Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 112  161
  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 300  300
      2006-12-31   2005-12-31
Not 14 Skulder till andra myndigheter    
  Sociala avgifter 210  167
  Skuld skatteverket avseende moms 185  0
  Övriga skulder till andra myndigheter 155  194
  Summa 550  361
      
Not 15 Övriga skulder    
  Personalens källskatt 187  143
  Skulder avseende finansiell leasing 7  19
  Övriga skulder 1  3
  Summa 195  165
      
Not 16 Upplupna kostnader    

  
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala 
avgifter 278  304

  Övriga upplupna kostnader 170  86
  Summa 448  389
      
Not 17 Oförbrukade bidrag    
  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 1  1
  Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer 99  71
  Summa 100  72
      
Anslagsredovisning    
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Not 18 Expertgruppen för EU-frågor    
  Uo 01 90:07 ap. 1    
Enligt regleringsbrev för 2006 disponerar myndigheten en anslagskredit på 392 kr.    
Under 2006 har myndigheten utnyttjat 108 tkr av krediten.    
      
Not  19 Bemyndiganden för Expertgruppen för EU-frågor

   
  Uo 01 90:07 ap. 1    
Enligt regleringsbrev för 2006 Expertgruppen besluta om åtaganden för forskningsverksamhet som  
innebär utgifter på högst 2 500 tkr under 2007 - 2009.    
Finansieringsanalys    
      2006   2005
      
Not 20 Kostnader    
  Kostnader enligt resultaträkningen 10 879  10 492
  Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0  -12
  Avskrivningar  -68  -56
  Kostnader 10 811  10 423
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