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Årsredovisning 2003-12-31  

    

Bakgrund 
 
Expertgruppen för EU-frågor är en myndighet under regeringen (Statsrådsberedningen). 
Expertgruppens styrelse har beslutat att myndigheten skall kalla sig Sieps – Svenska 
institutet för europapolitiska studier. Sieps ambition är att fungera som ett 
forskningsinstitut med vetenskaplig integritet och ser som en av sina främsta uppgifter att 
fungera som länk mellan användare och forskare; mellan aktörer i beslutsprocessen och 
den akademiska världen. Detta sker genom att tillhandahålla forsknings- och 
utredningsresultat som kan tjäna som beslutsunderlag för riksdag, regering, myndigheter 
samt EU:s institutioner. Inriktningen är interdisciplinär inom områdena ekonomi och 
handel, statsvetenskap och juridik.  
 
Instruktion 
 
Sieps verksamhet regleras i förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen 
för EU-frågor. 
 
Av förordningen framgår att expertgruppen skall bedriva och främja forskning, 
utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor. Verksamheten skall 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 skall särskilt  

1) initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,  
2) göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,  
3) följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt  
4) publicera och sprida rapporter om verksamheten. 

 
Av regleringsbrevet för år 2003 framgår att Expertgruppen för EU-frågor skall rapportera 
till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Här skall ingå en generell beskrivning 
av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1-4 som angivits 
ovan. 
 
Uppbyggnad och etablering av institutet 
 
Verksamheten vid Sieps inleddes år 2002 och var till en början inriktad på att bygga upp 
institutet. Det har bland annat gällt anställning av personal, anskaffande av lokaler och 
teknisk utrustning, uppbyggnad av ett ekonomiadministrativt system samt etablering av 
en webbplats. Under år 2003 var verksamheten mycket omfattande. Uppbyggnadsfasen 
kan sägas vara avslutad i och med 2003 års utgång. 
 
Organisation 
 
Sieps leds av en styrelse med tretton ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen är i 
formell mening också myndighetschef. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under 
2003.  
 
Kansliet består för närvarande av nio personer; kanslichefen, tre forskare, tre utredare, en 
koordinator och en ekonomihandläggare/kanslisekreterare. Kansliet är lokaliserat till 
Stockholms universitet.  
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Följande dokument styr kansliets verksamhet: 
 

• Arbetsmiljöpolicy  

• Arbetsordning med delegationsordning 

• Forsknings- och utredningspolicy 

• Informationspolicy 

• Lokalt resavtal 

• Lönepolicy 

• Representationspolicy 

• Promemoria angående kvalitetssäkring av forsknings- och utredningsverksamheten 

 

Arbetet med att ta fram jämställdhetspolicy, IT- och säkerhetspolicy, handlingsplan för 
etnisk mångfald samt en ekonomhandbok har påbörjats.  

 

Forskningsprojekt  
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet initiera och behandla förslag till utvärderings- och 
forskningsprojekt samt göra eller låta göra utredningar och utvärderingar. 
 
Under 2003 har Sieps genomfört följande forskningsprojekt: 
 
Strategi 2004 
 
Projektbeskrivning 
Inom projektets ram har totalt 14 rapporter publicerats. Samtliga rapporter har på ett eller annat sätt 
anknytning till det under året avslutade konventet om Europas framtid och/eller den pågående 
regeringskonferensen. Rapporterna behandlar olika konstitutionella, institutionella och sakpolitiska frågor. 
Varje rapport tar upp kärnfrågorna inom respektive område mot bakgrund av konventets förslag samt 
analyserar dessa förslag utifrån tydligt angivna antaganden med utgångspunkt i den akademiska debatten. 
Rapporterna syftar till att ge läsaren dels en överblick av den aktuella situationen, dels en introduktion till 
respektive ämnesområde. 
 
2003:1-15, se nedanstående förteckning under rubriken ”Rapporter”. 
 
 
Företagsförvärv inom EU: rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad 
 
Projektbeskrivning 
Med utgångspunkt i några uppmärksammade beslut från kommissionen rörande så kallad fusionskontroll 
analyseras det aktuella rättsläget. Bakgrunden är den kritik som har riktats från såväl den svenska 
regeringen som näringslivsföreträdare mot hur tillämpningen av regelverket beträffande fusionskontroll slår 
mot planerade fusioner i små medlemsstater. Bland annat prövas påståendet att kommissionen inte väger in 
näringspolitiska hänsyn i sin prövning och att detta negativt påverkar europeiska bolags möjligheter att 
konkurrera på en global marknad. Även den kritik som går ut på att kommissionens nuvarande tillämpning 
innebär att det är svårare att genomföra planerade företagsförvärv mellan två bolag i en mindre 
medlemsstat än i en stor medlemsstat undersöks. Olika alternativ till förändring eller modernisering av det 
nuvarande regelverket belyses i rapporten. 
 
2003:16 Bernitz, Ulf, Företagsförvärv inom EU: Rättsliga problem för stora företag med liten 

hemmamarknad  
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Reinventing Cohesion – The Future of European Structural Policy 
 
Projektbeskrivning  
Projektet söker ge svar på frågan hur EU:s strukturpolitik bör se ut. Denna tar i anspråk mer än en tredjedel 
av EU:s budget. Målet är att uppnå utjämning mellan olika regioner och därigenom främja 
sammanhållningen inom unionen. Men skillnaderna mellan regioner har ofta överskattats i statistiken – 
olika mått ger olika resultat. Nuvarande satsningar har begränsad effekt för utjämningen, vilket gör att de 
sin tur inte betyder särskilt mycket för att uppnå det av EU uppställda sammanhållningsmålet. Efter en 
beskrivning av strukturpolitikens huvuddrag och en analys av den nuvarande strukturpolitikens effekter 
granskas och diskuteras alternativa vägar att gå inför den budgetperiod som startar 2007. Rapporten är ett 
inlägg i debatten om strukturpolitikens framtid. Författaren pekar på tre alternativa reformvägar; att 
åternationalisera strukturpolitiken, att omfördela pengarna inom EU:s budget eller att slopa 
utjämningsmålet och ge stöd endast till projekt som har ett transnationellt mervärde. 
 
2003:17  Tarschys, Daniel, Reinventing Cohesion – The Future of European Structural Policy 
 
 
Coming of Age – Economic Management of the European Union 
 
Projektbeskrivning 
Projektet analyserar och föreslår förändringar av EU:s budgetsystem i ljuset av utvidgningen. 
Undersökningen täcker både utgifts- och intäktssidan. EU:s medlemsländer kommer tillsammans med 
åtskilliga andra länder under de kommande decennierna att uppleva betydande påfrestningar på den 
offentliga budgeten. Påfrestningarna härrör från demografiska förskjutningar, internationalisering med 
åtföljande ökad rörlighet för produktionsfaktorer och skattebaser och andra långsiktiga bakgrundsfaktorer. 
En grundläggande fråga som behandlas inom ramen för projektet är vilka unionens uppgifter bör vara och 
hur fördelningen av arbetsuppgifter mellan union och medlemsstater skall hanteras. Förslag lämnas till hur 
unionens beslutsprocesser rörande utgifter och inkomster – budgetprocessen i vid mening – skall förändras 
för att möta denna dubbla utmaning. 
 
2003:18 Gustafsson, Allan & Molander, Per, Coming of Age – Economic management of the  

European Union 
 
 
Industrial Structure and Industrial Location in an Enlarged Europe 
 
Projektbeskrivning 
Huvudfrågeställningen i projektet är vilka förändringar man kan förvänta sig i Västeuropas 
näringslivsstruktur, och framför allt den svenska, när länderna i Öst- och Centraleuropa blir alltmer 
integrerade med väst. Bland slutsatserna från projektet kan följande nämnas. Ökad handel och investeringar 
kommer att skapa mer omfattande produktionsnätverk, där nuvarande och blivande medlemsländer 
specialiserar sig på olika delar av produktionsprocessen. Effekten av svensk industris expansion i de nya 
medlems staterna kommer att få begränsade effekter på svensk sysselsättning och svenska reallöner. För de 
sydeuropeiska EU -länderna blir sannolikt effekterna större. Vinster uppstår för både nuvarande och 
blivande medlems stater form av ökad specialisering. Vinster skapas dessutom för de nya medlemsländerna 
genom förbättrad teknikspridning. Migrationens påverkan på reallöner i nuvarande EU-länder blir troligen 
små. På delar av arbetsmarknaden kan effekterna dock bli större, t ill exempel inom byggsektorn och inom 
hälso- och sjukvårdssektorn.  

  
2003:19   Ekholm, Karolina, Industrial Structure and Industrial Location in an Enlarged Europe 
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Övriga projekt: 
 
Forskningsdatabas   
Sieps har i samarbete med Nätverket för europarättsforskning upprättat databasen Europaforskning.se för 
kartläggning av svensk EU-relaterad forskning inom det juridiska, statsvetenskapliga och ekonomiska  
området. Databasen blev klar under våren 2003. Därefter har Sieps främst sökt uppmuntra forskare att 
lägga in sig på databasen. I detta syfte gjordes bland annat ett stort brevutskick till forskare inom berörda 
discipliner i Sverige. Allteftersom databasen fyllts med information har Sieps också lanserat databasen för 
en bredare publik. Under året har vidare har ett infoblad om databasen tagits fram.  
 
Bidrag till extern forskning  
I syfte att komplettera den forskning som bedrivs av forskarna vid kansliet samt uppdragsforskning, har 
Sieps styrelse beslutat att lämna bidrag till extern forskning utbetalda efter särkskilt utlysningsförfarande, 
så kallade forskningsbidrag. År 2002 skedde en utlysning under temat ”EU:s roll i världen”.  Sammanlagt 
fem projekt tilldelades medel. Av dessa fem projekt har fyra tilldelats sammanlagt 2 130 360 kr år 2003, 
fördelat enligt följande: 

 
• Den gemensamma handelspolitiken och ursprungsreglerna 

Projektledare: jur.dr. Christina Moell, 406 709 kr   

• EU, Nato och de nya medlemsstaternas säkerhetspolitik  
Projektledare: professor Walter Carlsnaes , 386 308 kr   

• New ways to influence in international politics. New role for the EU?  
Projektledare: professor Ole Elgström, 862 617 kr 

• Policy coordination between the EU and the Member States –  
The case of EU and Sweden in the field of development assistance 
Projektledare: professor Björn Hettne, 474 726 kr 

• The New Bipolarity: The EU and U.S. Policy in World and Security Relations 
Projektledare: professor Vinod K. Aggarwal  (Belastar inte 2003 års budget.) 

Någon ny utlysning skedde inte under 2003. 

 

Utveckling och kontakter 

Sieps skall enligt regleringsbrevet följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare 
inom och utom landet. 
 
Seminarier 
 
Under år 2003 genomfördes följande seminarier: 
 
Ett medborgarnas eller politikernas Europa? Ett samtal om hur den framtida Europeiska unionen 
bör utformas 
Seminarium den 4 mars 2003 tillsammans med Europaparlamentets Sverigekontor och Nätverket för 
europarättsforskning 
Medverkande: 
Jacob Söderman , Europeiska ombudsmannen 
Tommy Möller, Stockholms universitet 
Göran Lennmarker, Europeiska konventet  
Kenneth Kvist, Europeiska konventet  
Samtalet leddes av Ylva Nilsson, journalist 
 
The Making of a European Constitution 
Seminarium den 20 mars 2003 
Medverkande: 
Giuliano Amato, Euroepeiska konvetet 
Lena Hjelm-Wallén, Euroepeiska konvetet 
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Erik Berglöf,  Handelshögskolan i Stockholm 
Deirdre Curtin, Universitet i Utrecht, Nederländerna  
Kirsty Hughes, CEPS  
Mats Hellström, Sieps 
 
The Open Method of Co-ordination: A new governance architecture for the European Union 
Seminarium den 28 mars 2003 
Medverkande: 
Claudio M. Radaelli, Bradford University och European University Institute, Florens 
Kommentatorer: 
Jan Andersson, Europaparlamentet 
Göran Lennmarker, Europeiska konventet 
Bengt Jacobsson, Södertörns högskola 
Seminariet leddes av Ulrika Mörth, Stockholms universitet och Score  
 
Framtidskonventet och fördelningen av beslutsbefogenheter 
Seminarium den 10 april 2003 
Medverkande: 
Karl Magnus Johansson, Södertörns högskola 
Fredrik Langdal, Sieps 
Jörgen Hettne,  Stockholms universitet 
Seminariet leddes av Daniel Tarschys , Stockholms universitet 
 
Mer gemensamt beslutsfattande i framtidens EU   
Seminarium den 8 maj 2003 
Medverkande: 
Hans E. Andersson, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska institutet 
Mats Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet 
Seminariet leddes av Per Cramér, Göteborgs universitet 
 
Striking the institutional balance?  
Presentation av tre rapporter angående olika institutionella  aspekter av konventets förslag 
Seminarium den 2 juni 2003 anordnat i samarbete med EPIN med finansiering från Europeiska 
kommissionen 
Medverkande: 
Adrienne Héritier, European University Institute, Florens  
Henry Farrell, University of Toronto 
Carl-Fredrik Bergström, Sieps 
Fiona Hayes-Renshaw, , College of Europe, Brygge 
Seminariet leddes av Magnus Jerneck, Lunds universitet  
 
Säkerhet och försvar i framtidens EU 
Seminarium den 10 juni 2003 
Medverkande: 
Magnus Ekengren, Försvarshögskolan  
Sara Larsson, Försvarshögskolan 
Seminariet leddes av Per Cramér, Göteborgs universitet 
 
Vissa konstitutionella frågor i framtidens EU– utträdesrätt, nationella parlament och mänskliga 
rättigheter 
Seminarium den 12 juni 2003 
Medverkande: 
Anders Fogelklou, Riga Graduate School of Law och Uppsala universitet 
Fredrik Langdal , Sieps 
Michael Hellner, Riga Graduate School of Law 
 
Transatlantic Relations – The European Union and the United States: Partners or Competitors? 
Seminarium den 26 augusti 2003 
Medverkande: 
Ludger Kühnhardt, Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI), Bonn  
Vinod K Aggarwal , University of California at Berkeley 
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EU:s framtida domstolssystem samt EU-myndigheter 
Seminarium den 17 september 2003 
Medverkande: 

   Jörgen Hettne, Stockholms universitet 
   Ulf Öberg, Stockholms universitet                             

Carl Fredrik Bergström, Sieps 
 
Lagstiftningen i framtidens EU 
Seminarium/föreläsning den 11-13 november i Stockholmsmässan/Älvsjö vid VJS-mässan (VJS, 
Vidareutbildning för jurister, samhällsvetare och ekonomer). Under de tre dagar mässan varade hade Sieps 
en monter där publicerade rapporter och planerad verksamhet presenterades. Jörgen Hettne och Ulf Öberg 
fanns tillgängliga vid vissa tillfällen för att besvara frågor kring sin rapport om EU:s framtida 
domstolssystem. 
Medverkande: 
Carl Fredrik Bergström, Sieps 
 
Forging an Effective EU Foreign Policy 
Seminarium den 17 november 2003 
Gemensamt seminarium med Centre for European Reform (CER) och Sveriges ambassad i London 
Medverkande (som talare): 
Carl Bildt,  CER Management Board  
Steven Everts,  CER 
Jan Hallenberg,  Försvarshögskolan 
Peter Rigid, journalist  
Karin Roxman,  Utrikesdepartemntet 
Inledningsanförande Mats Hellström 
 
Det italienska ordförandeskapet 
Seminarium den 24 november 2003 
Medverkande: 
Elisabetta Cassina Wolff, Oslo universitet 
Håkan Jonsson, Kommerskollegium 
 
Industry Location in an Enlarged Europe 
Seminarium den 27 november 2003 
Medverkande: 
Karolina Ekholm,  Handelshögskolan i Stockholm 
Carl B Hamilton, Sveriges riksdag 
Hallgeir Aalbu, Nordregio 
 
Konventet bakom kulisserna 
Seminarium den 9 december 2003 
Medverkande: 
Håkan Jonsson, Kommerskollegium 
Hans Hegeland, Sveriges riksdag 
 
Presskonferenser 
 
Presskonferens i Bryssel den 16 september 2003  
Presentation av rapporten Reinventing Cohesion – The Future of European Structural Policy 
Medverkande: 
Daniel Tarschys, Stockholms universitet  
Introduktion Tomas Dahlman 
 
Presskonferens i Bryssel den 8 oktober 2003 
Presentation av rapporten Coming of Age? – Economic Management of the European Union  
Medverkande: 
Per Molander och Allan Gustafsson, Mapsec 
Introduktion Mats Hellström 
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Samarbete med andra organisationer 
 
Som framgår av ovanstående förteckning har ett antal seminarier genomförts i samarbete 
med andra institut och organisationer. Bland dessa kan nämnas Centre for European 
Reform, London (CER), European Policy Institutes Network (EPIN), Nätverket för 
europarättsforskning, Europaparlamentets Sverigekontor samt Vidareutbildning för 
jurister, samhällsvetare och ekonomer (VJS).  
 
Vidare har Sieps tagit initiativ till att sammanställa ett dokument över aktuella 
seminarier, planerade rapporter med mera som olika intressenter inom 
verksamhetsområdet initierar. Deltagande organisationer är EU 2004-kommittén, 
Europaparlamentets Sverigekontor, Europeiska kommissionens representation i Sverige, 
EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, Information Rosenbad, SNS, Statskontoret, 
Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och Utrikespolitiska Institutet.  
Dokumentet uppdateras löpande genom Sieps försorg och delges övriga intressenter. 
 
Följande projekt utförs i samarbete med andra institut/forskare.  
 
EU:s lagstiftningsprocess: medbeslutande och maktbalans? Detta forskningsprojekt har som 
övergripande syfte att empiriskt undersöka och sedan förklara kopplingen mellan förstärkningen av 
Europaparlamentets roll inom ramen för medbeslutandeförfarandet och förändringen av EU-lagstiftningens 
karaktär. Forskningsprojektet bygger på ett aktivt samarbete mellan Sieps egna forskare inom området 
juridik och några internationellt etablerade forskare inom området statvetenskap: professor Adrienne 
Héritier (EUI) och professor Henry Farrell (University of Toronto). Projektet, som påbörjades under 2003, 
beräknas pågå under en period av två år och utmynna i en bok. Ett antal artiklar kommer också att 
publiceras i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter.  
 
Den öppna samordningsmetoden – projekt inom ramen för sjätte ramprogrammet; Sieps har tillsammans 
med andra forskningsinstitut sökt och tilldelats medel inom ramen för det sjätte ramprogrammet för ett 
projekt rörande den öppna samordningsmetoden (ÖSM). Forskningen kommer att bedrivas som en 
integrerad del av projektet New Modes of Governance som koordineras av EUI och utföras i nära samarbete 
med professor Brigid Laffan, (Dublin European Institute). Projektet är tänkt att resultera i en eller två 
artiklar alternativt Siepsrapporter.   
 
Reform av EU:s finans-/värdepappersmarknad –inom ramen för sjätte ramprogrammet, se ovan; Det 
pågår för närvarande en omfattande reform av den europeiska finansmarknaden i enlighet med den 
handlingsplan som presenterades av kommissionen 1998 och den så kallade Lamfalussyrapporten som 
presenterades 2001. I kommissionens handlingsplan presenterades 42 åtgärder som syftade till (1) att skapa 
en gemensam marknad för finansiella tjänster för företag (2) att göra den finansiella marknaden tillgänglig 
för privatkunder och (3) att förstärka tillsynsreglerna. För närvarande pågår ett omfattande 
lagstiftningsarbete för att uppfylla målet med en integrerad finansmarknad till år 2005. Projektet, som 
startade år 2003 inom ramen för Sieps internationella samarbete, syftar till att analysera innebörden och 
följderna av reformen från ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv.  
 
Europaparlamentsvalet 2004; En gemensam projektansökan inom det sjätte ramprogrammet rörande 
valdeltagande har inlämnats under 2003. Om denna ansökan går igenom är tanken att Fredrik Langdal, 
Sieps, tillsammans med professor Jean Blondel (EUI Florens & Universitá di Siena) och PhD Federica 
Bicchi (Universitá di Siena) skall leda en studie rörande Europaparlamentsvalet 2004. Fokus kommer att 
ligga på valkampanjernas genomförande och dess effekter för valdeltagandet och kommer att inkludera 
samtliga nuvarande och nya medlemsländer.  
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Extern information 
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet publicera och sprida rapporter om verksamheten. 
 
Extern information  
 
Inriktningen när det gäller extern information har lagts fast i den av styrelsen antagna 
informationspolicyn. Under 2002 togs en grafisk profil fram och webbplatsen 
www.sieps.se etablerades. Myndighetens hemsida har från början utgjort ett centralt 
verktyg i den externa informationsverksamheten. Webbplatsen innehåller information om 
seminarier, publikationer, remissvar och annat som rör Sieps uppdrag och verksamhet. I 
syfte att nå ut till media har pressmeddelanden tagits fram i samband med presentation av 
rapporter och inför seminarier och konferenser.  
 
Vidare har Sieps rapporter spridits till en vid krets av mottagare. Intresserade har också 
kunnat anmäla sig till en särskild sändlista. Dessa har då fått information om kommande 
aktiviteter, rapporter med mera via e-post. Sieps har hittills valt att inte ta betalt för 
rapporterna, förutom vid leverans till bokhandeln då ett pris motsvarande självkostnaden 
tagits ut. Sieps har också låtit producera en informationsbroschyr på svenska och 
engelska där samtliga publikationer finns förtecknade. Även annat informationsmaterial 
har tagits fram, till exempel skyltar, affischer och rapportställ i kartong. 
Forskningsdatabasen Europaforskning.se har varit föremål för särskilda informations-
insatser. 
 
Rapporter 
 
Under 2003 har följande rapporter publicerats: 
 
Sieps rapportserie; 

  
2003:1 Radaelli, Claudio, The Open Method of Coordination: A  new governance architecture for 

the European Union? 
 
2003:2 Langdal, Fredrik & Almer, Josefin, Befogenhetsfördelning mellan EU och 

medlemsstaterna 
 
2003:3 Johansson, Karl Magnus, Förberedelser inför regeringskonferenser: Framtidskonventet i 

sitt sammanhang 
 
2003:4 Hettne, Jörgen, Subsidiaritetsprincipen: Politisk granskning eller juridisk kontroll? 
 
2003:5 Andersson, Hans E.,  Flyktingpolitiken i framtidens EU 
 
2003:6 Persson, Mats, Skatterna – konkurrens eller harmonisering?  
 
2003:7 Farrell, Henry & Héritier, Adrienne, The Invisible Transformation of Co-decision: 

Problems of Democratic Legitimacy 
 
2003:8 Bergström, Carl Fredrik & Rotkirch, Matilda, Simply Simplification? The Proposal for a 

Hierarchy of Legal Acts 
 
2003:9 Wallace, Helen & Hayes-Renshaw, Fiona, Reforming the Council: A Work in Progress 
 
2003:10 Ekengren, Magnus & Larsson, Sara, Säkerhet och försvar i framtidens EU – en analys av 

försvarsfrågorna i det europeiska konventet 
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2003:11 Hellner, Michael, Skyddet av grundläggande fri -och rättigheter i framtidens EU 
 
2003:12 Langdal, Fredrik, Nationella parlament och beslutsfattande på europeisk nivå 
 
2003:13 Har ännu inte färdigställts. 
 
2003:14 Bergström, Carl Fredrik & Rotkirch, Matilda, Decentralized Agencies and the IGC: a 

Question of Accountability 
 
2003:15 Hettne, Jörgen & Öberg, Ulf, Domstolarna i Europeiska unionens konstitution 
 
2003:16 Bernitz, Ulf, Företagsförvärv inom EU: Rättsliga problem för stora företag med liten 

hemmamarknad 
 
2003:17 Tarschys, Daniel, Reinventing Cohesion – The Future of European Structural Policy 
 
2003:18 Molander, Per & Gustavsson, Allan, Coming of Age? Economic management of the 

European Union 
 
2003:19 Ekholm, Karolina, Industrial Structure and Industrial Location in an Enlarged Europe 
 
 
Sieps utredningsserie; 
 
2003:1u  Almer, Josefin, EU:s framtidskonvent:  en översikt 
 
2003:2u  Jonsson, Håkan & Hegeland, Hans, Konventet bakom kulisserna – om arbetsmetoden och 

förhandlingsspelet i Europeiska konventet 
 
2003:3u  Almer, Josefin, EU:s framtidskonvent:  resultatet  
 
 
Sieps Occasional Papers; 
 
2003:1op Kühnhardt, Ludger, Contrasting Transatlantic Interpretations - The EU and the US 

towards a Common Global Role 
 
2003:2op Cassina Wolff, Elisabetta, Italiensk utenrikspolitikk under Berlusconi-regjeringen frem til 

EU formannskapet  
 
 
Artiklar i tidskrifter  
 
Almer, Josefin, Institutionell reform av EG:s värdepappersmarknad, Europarättslig tidskrift  2003 s. 40-59 
 
Almer, Josefin, Europeiska konventet om Europas framtid , Europarättslig tidskrift  2003 s. 685-705 
 
Bergström, Carl Fredrik & Rotkirch, Matilda, Förslaget om införande av en formell normhierarki: en 
förtydligad ansvarsuppdelning, Europarättslig tidskrift  2003 s. 279-289 
 
Bergström, Carl Fredrik & Rotkirch, Matilda, De fristående myndigheternas ställning i EU:s konstitution, 
Europarättslig tidskrift  2003 s. 791-811 
 
Dahlman, Tomas, Sverige efter folkomröstningen, Europarättslig tidskrift  2003 s. 677-681 
 
Langdal, Fredrik, Centralisering och vertikal beslutskompetens i den Europeiska Unionen, Europarättslig 
tidskrift  2003 s. 289-301 
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Övriga skrivelser 
 
 

• EPIN Working Papers  
Král, David, Brinar, Irena & Almer, Josefin, The Position of Small Countries towards Institutional Reform: 
From tyranny of the small to directoire of the big?  EPIN Working papers no 6, november 2003 
 
  

• EPIN Institutes Working Paper (samma rapporter som Strategi 2004) 
Bergström, Carl Fredrik & Rotkirch, Matilda, Simply Simplification? - The Proposal for a Hierarchy of 
Legal Acts, Sieps 2003:8 
 
Radaelli, Claudio, The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European 
Union? Sieps 2003:1  
 
  

• EPIN Papers on National Debates  
Almer, Josefin & Langdal, Fredrik, The position of the Swedish Government in the Intergovernmental 
Conference, EPIN december 2003 
 
Langdal, Fredrik & Rotkirch, Matilda, The National Debate on the Future of Europe in Sweden, EPIN 
januari 2003 
 
Rotkirch, Matilda, Cross-National analysis, Questionnaire for EPIN Members on their Government 
Positions in the Future of Europe Convention, EPIN januari 2003 
 
 

• Remissvar  
DS 2003:36 Europeiska konventet om EU:s framtid: Resultat och utgångspunkt inför nästa 
regeringskonferens 
 
 

• Övrigt 
Svar på förfrågan från Miljödepartementet om synpunkter på kommissionens förslag om ändring av rådets 
beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter.    
 
Svar på förfrågan från Utrikesdepartementet om synpunkter på marknadskontrollens organisation och ”den 
nya metodens” framtid. 
 
Svar på förfrågan från Kommerskollegium om synpunkter på kommissionens förslag om ändring av rådets 
förordning 384/ 1996 om anti-dumping.  
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Ekonomi 
 
År 2003 är Sieps första hela verksamhetsår, varför en jämförelse med år 2002 inte låter 
sig göras. Det totala anslaget för Sieps uppgick budgetåret 2003 till 10 149 000 kr, 
inklusive anslagssparande från 2002 på 270 000 kr. I totalbeloppet ingår även kostnaden 
för den under året inrättade tjänsten som koordinator, vilken finansierades genom att 
myndigheten tilldelats ytterligare 700 000 kr i 2003 års tilläggsbudget. Finansiella och 
andra intäkter uppgick till 91 233 kr. 
 
Myndighetens utgifter uppgick under året till 10 161 981 kr, varav 2 130 360 kr avsåg 
bidrag till extern forskning utbetalda efter särkskilt utlysningsförfarande, så kallade 
forskningsbidrag. Bland övriga kostnader märks löner till kansliets personal 4 007 759 kr, 
styrelsearvoden 312 368 kr och lokalkostnader 444 756 kr. Lönekostnader för externa 
forskare uppgick till 343 916 kr. Övriga driftkostnader uppgick till 3 014 025 kr.  I 
sistnämnda belopp ingår bland annat konsultarvoden till externa forskare 1 204 861 kr, 
Kammarkollegiets kostnader för administrativ service 159 970 kr och konsultstöd från 
ESV 102 600 kr. I beloppet ingår även Sieps tryckkostnader om 542 506 kr. 
 
Utgifterna överskred därmed anslaget med 12 981 kr, vilket motsvarar 0,12 % av tilldelat 
anslag. 
 
Kompetensförsörjningen år 2003  
 
Under år 2003 anställdes en doktorskompetent ekonomiforskare. Även rekryteringen av 
utredare med ekonomisk inriktning kunde slutföras under slutet av året. En permanent 
tjänst som koordinator kunde inrättas efter att Sieps tilldelats extra medel i vårens 
tilläggsbudget. Slutligen har en forskare och en utredare som tidigare haft tidsbegränsade 
anställningar kunnat erbjudas tillsvidareanställningar. 
 
Under året har kansliets personal medverkat i undervisning, seminarier och konferenser 
såväl nationellt som internationellt. En utredare sköter uppdraget som webbredaktör. En 
annan utredare ansvarar för forskningsdatabasen Europaforskning.se. Koordinatorn och 
en utredare deltog i en kortare datautbildning. Från med april 2003 tog Sieps över 
ekonomiadministrationen från Kammarkollegiet, vilket medfört att ekonomi-
handläggarens kompetens och erfarenhet kunnat tas till vara på ett bättre sätt än tidigare.  
 
År 2003 uppgick den totala sjukfrånvaron av tillgänglig arbetstid till 0,8 %. Ingen 
långtidssjukfrånvaro förekom under året. År 2002 uppgick sjukfrånvaron till 0,0 % av 
tillgänglig arbetstid.  
 
Myndighetens mål för kompetensförsörjningen 2004 respektive 2005-2006 
 
Myndigheten förutser inget rekryteringsbehov kommande år. Målet är att behålla den 
höga kompetensen bland de anställda samt bevara och vidareutveckla en fortsatt 
drivkraftig organisation. Inom forskning och utredning är målet är att uppmuntra 
självständigt arbete med externa kontakter och att kansliets personal skriver rapporter. 
Sieps avser påbörja en kartläggning av hur stress påverkar en liten organisation med den 
specifika uppbyggnad som myndigheten har. Detta projekt beräknas pågå år 2004 och 
2005. Projektet innebär också att utvecklingssamtal som metod att förbättra och förfina 
personalens behov av kompetensutveckling utvecklas. Vidare kommer kompetenshöjande 
insatser liksom hittills erbjudas personalen. Ett nytt avtal om företagshälsovård kommer 
att tecknas under 2004. Myndighetens hela verksamhet skall utvärderas senast år 2006.  
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Myndighetens administration 
 
Under 2002 påbörjades en utvärdering och kartläggning av de ekonomiadministrativa  
rutinerna med hjälp av externa konsulter från Ekonomistyrningsverket (ESV). Med stöd 
av beslut i styrelsen har Sieps kansli från och med den 1 april 2003 tagit över 
ekonomiadministrationen från Kammarkollegiet. Detta har medfört betydande 
besparingar för Sieps och frigjorda medel har kunnat användas i den operativa 
verksamheten. Sedan ovannämnda datum finns mellan Sieps och Kammarkollegiet endast 
ett avtal om löneadministrativ service. Sieps deltar i 2003 års EA-värdering. Under 
hösten 2003 gavs en konsult från ESV i uppdrag att se över myndighetens 
ledningsfunktioner och ansvarsfördelningen mellan styrelse och kansli. Som ett resultat 
av översynen kommer ett förslag till ny arbetsordning att föreläggas styrelsen. 
 
 



Expertgruppen för EU-frågor   
Årsredovisning 2003-12-31 

 

13 

 
FINANSIELL REDOVISNING 
 
Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 
Belopp i tkr 2003 2002 
 
Låneram i Riksgäldskontoret  

  

Beviljad låneram 300 300 
Utnyttjad låneram 92 155 
   
Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret    
Beviljad kontokredit 918 90 
Maximalt utnyttjad kontokredit under budgetåret 0 4 
   
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret   
Ränteintäkter 53 99 
Räntekostnader 7  
   
Avgiftsintäkter    
Budgeterade intäkter enligt regleringsbrev 0 0 
Utfall  38 0 
   
Ramanslag    
Beviljad anslagskredit enligt regleringsbrev 210 270 
Utnyttjad anslagskredit 12 0 
   
Utgående reservationer och anslagssparande     
Anslagssparande 0 758 
- därav intecknat belopp  0 0 
   
Personal   
Antal årsarbetskrafter 7 4,5 
Medeltal anställda 7 6 
   
Driftkostnad per årsarbe tskraft  1 175 1 338 
   
Myndighetskapital    
Årets kapitalförändring -170 -61 
Balanserad kapitalförändring -61   
Utgående myndighetskapital -231 -61 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 
 

 

 2003 2002 
   

Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag 8 031 5 893 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 1) 38   
Finansiella intäkter (not 2) 53 99 
SUMMA 8 122  5 992  

   
Verksamhetens kostnader   
Kostnader för personal (not 3) -4 768 -3 216 
Kostnader för lokaler  -445  -317 
Övriga driftkostnader  -3 014 -2 488 
Finansiella kostnader (not 4) -16 -3 
Avskrivningar och nedskrivningar  -49 -29 
SUMMA -8 292 -6 053 

   
Verksamhetsutfall -170 61 

   
Transfereringar   
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av 
bidrag 

 
2 130 

 
2 349 

Lämnade bidrag -2 130 -2 349 
Saldo 0 0 
   
Årets kapitalförändring (not 5) -170 -61 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

 2003-12-31 2002-12-31  
TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar (not 6)     
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 22  28  
 22  28  
     Materiella anläggningstillgångar (not 7)     
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  70  113  
 70  113  
     Fordringar     
Fordringar hos andra myndigheter  139  180  
Övriga fordringar 0  2  
 139  182  
     Periodavgränsningsposter (not 8)     
Förutbetalda  kostnader 87  89  
 87  89  
     Avräkning med statsverket (not 9)     
Avräkning med statsverket 12  -758  
 12  -758  
     Kassa och bank       
Behållning räntekonto RGK (not 10) 201  1 078  
 201  1 078  
     SUMMA TILLGÅNGAR 531  732  
     
KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital      
Balanserad kapitalförändring (not 11) -61    
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -170  -61  
 -231  -61  
     Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret (not 12) 92  155  
Skulder till andra myndigheter  (not 13) 211  376  
Leverantörsskulder  99  84  
Övriga skulder 129  131  
 531  746  
     Periodavgränsningsposter (not 14)     
Upplupna kostnader 274  47  
 274  47  
     SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 531  732  
     
Ansvarsförbindelser     
Övriga ansvarsförbindelser Inga  Inga  
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ANSLAGSREDOVISNING  
 
 
Redovisning mot anslag 
 
Belopp i tkr 
 
Anslag 

Ingående 
överförings-

belopp 

Årets 
tilldelning 

enligt 
reglerings-

brev1) 

Indrag-
ning 2) 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överfö-
rings-
belopp 

01:90:70 
Expertgruppen för 
EU-frågor, 
ramanslag 

 
758 

 
9 879 

 
-488 

 
10 149 

 

 
-10 161 

 
-12 

 
1)  Anvisat enligt regleringsbrev för 2003 (SB2002/13537 delvis ):  9 179 tkr. 
 Anvisat enligt ändring av regleringsbrev för 2003 (SB 2003/5480): 9 879 tkr 
2) Ingående överföringsbelopp överstigande 3% av tilldelat anslag 2002 har återbetalats till statsverket och 

förts bort som indragning av anslagsbelopp. 

 

 
 
 
Finansiella villkor (tkr) 
01:90:70 Utöver tilldelat belopp under anslagsposten får Expertgruppen för EU-frågor disponera 

en anslagskredit om 
     

210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expertgruppen för EU-frågor   
Årsredovisning 2003-12-31 

 

17 

 
FINANSIERINGSANALYS (tkr) 2003 2002 
     Drift     

Kostnader, not 14  -8 243  -6 024 
Finansiering av drift     

Intäkter av anslag 8 031  5 893  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar, 
not 25 

38    
Övriga intäkter 53  99  
Summa medel som tillförts för finansiering av 
drift  8 122  5 992 
     Minskning (+) av kortfristiga fordringar  45  -271 
Ökning (+) av kortfristiga skulder  32  638 
     
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT  -44  335 
     
Investeringar     
     Investeringar i materiella tillgångar   -140  
Investeringar i immateriella tillgångar   -30  
Summa investeringsutgifter    -170 
     Finansiering av investeringar     
Lån från Riksgäldskontoret   170  
- amorteringar  -63 -15  
Summa medel som tillförts för finansiering av 
investeringar    

 
 

155 
     
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL 
INVESTERINGSVERKSAMHET 

  
-63 

  
-15 

     
Transfereringsverksamhet     
     Lämnade bidrag -2 130  -239  
Utbetalningar i transfereringsverksamhet  - 2 130  -239 
     Finansiering av transfereringsverksamhet     
Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag 

 
2 130 

  
239 

 

Summa medel som tillförts för finansiering av 
transfereringsverksamhet 

  
2 130 

  
239 

     
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL 
TRANSFERERINGSVERKSAMHET 

  
0 

  
0 

     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -107  320 
     

Specifikation av förändring av likvida 
medel     
Likvida medel vid årets början  320  0 

Minskning av tillgodohavande hos RGK  -877  1 078 
Ökning (+) av avräkning med statsverket  770  -758 
Summa förändring av likvida medel  -107  320 

Likvida medel vid årets slut  213  320 
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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. 
 
Expertgruppen för EU-frågor startade sin verksamhet i mars 2002. Jämförelser av utfall mellan 
åren 2002 och 2003 försvåras därför dels av att 2002 inte var ett helt verksamhetsår, dels av att 
verksamheten var under uppbyggnad. 
 
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. 
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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 

 
Susanne Ackum (vice ordförande) 
Vetenskapsrådet, 7:e AP fonden,  

25 

 
Per Cramer (ledamot) 
Fakultetsnämnden Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 
Forskningsnämnden, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet, 
Svenska nätverket för Europarättsforskning, Jean Monnet European Centre of 
Excellence vid Göteborgs universitet 
 

15 

Magnus Jerneck (ledamot) 
Centrum för Danmarksstudier, Kalmar Advisory Board, 
Regionaliseringsrådet 
 

15 

Monica Robin Svensson (ledamot) 
SGU, ESV, Mål 2  
 

15 

Michael Sohlman (ledamot) 
SITE, AxInterAB, Postens Pensionsstiftelse, Institutet för internationell 
ekonomi Stockholms universitet 
 

15 

Kurt A. Hall (ledamot) 
EIB 
 

15 

Ulrika Mörth (ledamot)  
 15 

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

15 

Gullan Gidlund (ledamot) 
International Science Center, Örebro universitet, Forskarskolan Demokratins 
villkor, Örebro universitet 
 

15 

P-O Edin (ledamot) 
AMS, Södertörns högskola, 7:e AP-fonden, RSV, Marknadsdomstolen, 
Förtroendekommissionen  
 

15 

Pernilla Baralt (ledamot) 
 15 

Magnus Robach (ledamot) 
 15 
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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 (1993:191). 
 
Not 2 Finansiella intäkter 
 2003 2002 
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 53 99 
Summa 53 99 
 
Not 3 Kostnader för personal 
 2003 2002 
Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter och andra avgifter enligt 
lag och avtal 

 
-3 215 

 
-2 032 

 
Not 4 Finansiella kostnader 
 2003 2002 
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret -7 -3 
Övriga finansiella kostnader -9  
Summa -16 -3 
 
Not 5 Årets kapitalförändring 
 2003 2002 
Amorteringar (anslagsfinansierade) 63 16 
Avskrivningar  -49 -30 
Övriga periodiseringar -227 -47 
Summa -213 -61 
 
Not 6 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
 2003-12-31 2002-12-31 
IB anskaffningsvärde 30 0 
Årets anskaffningar 0 30 
UB anskaffningsvärde 30 30 
   
IB ack avskrivningar -2 0 
Årets avskrivningar -6 -2 
UB Ack avskrivningar -8 -2 
   
Bokfört värde  22 28 
 
Not 7 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 2003-12-31 2002-12-31 
IB anskaffningsvärde 140 0 
Årets anskaffningar 0 140 
UB anskaffningsvärde  140 140 
   
IB ack avskrivningar -27 0 
Årets avskrivningar -43 -27 
UB Ack avskrivningar -70 -27 
   
Bokfört värde  70 113 
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Not 8 Periodavgränsningsposter 
 2003-12-31 2002-12-31 
Förutbetalda hyror 87 89 
Summa 87 89 
 
Not 9 Avräkning med statsverket 
 2003-12-31 2002-12-31 
Ingående balans  -758 0 
Avräknat mot statsbudgeten   
Anslag 10 161 8 242 
Avräknat mot statsverkets checkräkning   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -9 391 -9 000 
Summa 12 -758 
 
Not 10 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 2003-12-31 2002-12-31 
Anslagsmedel 201 1 078 
Summa 201 1 078 
 
Beviljad räntekontokredit : hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev år 2003 918 
 
Det kortfristiga likviditetsbehovet beräknas till 650 tkr. 
 
Förändringen av saldot mellan åren beror på att det varit full verksamhet under 2003 medan den 
var under uppbyggnad föregående år. 
 
Not 11 Balanserad kapitalförändring 
Kapitalförändringen år 2002 har i sin helhet förts till Balanserad kapitalförändring. 
Kapitalförändringen består i sin helhet av periodiseringseffekter för anslaget. 
 
Not 12 Lån i Riksgäldskontoret 
 2003-12-31 2002-12-31 
Ingående skuld 155 0 
Lån upptagna under året 0 170 
Årets amorteringar -63 -15 
Summa lån i Riksgäldskontoret 92 155 
 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev för år 2003: 300 
 
Not 13 Skulder till andra myndigheter 
 2003-12-31 2002-12-31 
Skulder avseende sociala avgifter 148 178 
Övriga skulder 63 198 
Summa  211 376 
 
Not 14 Periodavgränsningsposter 
 2003-12-31 2002-12-31 
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 142 34 
Övriga upplupna kostnader 132 13 
Summa  274 47 
 
Not 15 Finansieringsanalys, kostnader 
 2003-12-31 2002-12-31 
Totala kostnader enligt resultaträkningen -8 292 -6 053 
Avskrivningar +49 +29 
Summa kostnader i finansieringsanalysen  -8 243 -6 024 
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Styrelsebeslut 
 
 
 
Sieps styrelse har vid sammanträde i dag den 18 februari 2004, fastställt årsredovisningen 
för budgetåret 2003. 
 
 
 
 
Mats Hellström Susanne Ackum  
Landshövding, ordförande Generaldirektör, vice ordförande 
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