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Bakgrund 
 
Sieps är formellt en myndighet under regeringen (Statsrådsberedningen). Sieps ambition 
är att fungera som ett oberoende forskningsinstitut och ser som en av sina främsta 
uppgifter att fungera som länk mellan användare och forskare; mellan ”policy makers” 
och den akademiska världen. Detta sker genom att tillhandahålla forsknings- och 
utredningsresultat som kan tjäna som beslutsunderlag i olika sammanhang. Inriktningen 
skall vara tvärvetenskaplig med tyngdpunkt på ekonomi och handel, statsvetenskap och 
juridik.  
 
Uppdrag 
 
Verksamheten vid Expertgruppen för EU-frågor regleras i förordningen (2001:204) med 
instruktion för Expertgruppen för EU-frågor. 
Expertgruppens styrelse har beslutat att myndigheten skall kalla sig Svenska institutet för 
europapolitiska studier, Sieps. 
 
Av förordningen framgår att Expertgruppen för EU-frågor 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. 

 
I regleringsbrevet för år 2002 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 i april 2002 och var till en början inriktad på att bygga 
upp institutet. Det har bl.a. gällt anställning av personal, anskaffande av lokaler och 
teknisk utrustning, uppbyggnad av ett ekonomiadministrativt system samt etablering av 
en webbplats.  
 
Uppdrag av styrelsen 
 
Styrelsen har bl.a. fattat beslut om   

• att expertgruppen skall kallas Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps  
• att för att kunna initiera forsknings- och utvärderingsprojekt är det nödvändigt att 

inledningsvis kartlägga  pågående europaforskning  
• att initiera projekt innebär att bedriva egen forskning men även att utlysa  anslag  
• en forsknings- och utredningspolicy där det slås fast att forsknings- och 

utredningsverksamheten skall präglas av hög vetenskaplig kvalitet 
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• en informationspolicy där det betonas att målet är att ge en saklig och lättillgänglig 
information om institutets forsknings- och utredningsverksamhet som ska stimulera 
till debatt. 

 

Organisation 
 
Sieps leds av en styrelse med tretton ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen har inom 
sig inrättat ett arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden samt företrädare 
för de tre forskningsdisciplinerna. Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under 
2002.  
 
Kansliet består för närvarande av sju personer; kanslichefen, två forskare, två utredare, en 
koordinator och en assistent. Institutets kansli är lokaliserat till Stockholms universitet för 
att det skall ha närhet till den akademiska världen och därigenom kunna inhämta impulser 
och tankegångar från denna. 
Styrelsen har fattat beslut angående följande policydokument av betydelse för 
personalpolitiken: 

• Löner 
• Lokalt reseavtal 
• Arbetsmiljö; innefattar avtal med Previa Företagshälsovård. 

 

Öppet Hus  
 
Den 18 juni inbjöd institutet till ett Öppet Hus där verksamheten presenterades av 
styrelseordföranden Mats Hellström. 
 

Forsknings- och utvärderingsprojekt - Sieps skall enligt 
regleringsbrevet initiera och behandla förslag till utvärderings- och 
forskningsprojekt samt göra eller låta göra utredningar och 
utvärderingar 
 
Sieps styrelse har behandlat en rad förslag till forsknings- och utredningsprojekt. 
Styrelsen har beslutat att initiera följande projekt. 
 

• Förtydligad kompetensfördelning mellan EU och dess 
medlemsstater?  
Projektets första fas genomfördes under 2002 och syftar till att tillgodose behovet 
av en översikt av problematiken kring kompetensfördelningsfrågor, subsidiaritet 
och demokrati. Olika konstitutionella principer för kompetensallokering i 
flernivåsystem analyseras. Rapporten ”The division of competencies between the 
EU and the Member States - Towards a better one?” av Fredrik Langdal, 
statsvetare och forskare vid Sieps, presenterades vid ett seminarium den 15 
oktober. Under våren 2003 planeras en rapport med fokus på de frågor som 
bedöms bli aktuella inför och under regeringskonferensen 2004.  
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• Företagsförvärv inom EU: Rättsliga problem för stora företag med 
liten hemmamarknad 

   Med utgångspunkt i några uppmärksammade beslut från kommissionen rörande 
s.k. fusionskontroll skall det aktuella rättsläget analyseras. Kritik har riktats från 
såväl den svenska regeringen som näringslivsföreträdare mot hur tillämpningen 
av regelverket beträffande fusionskontroll slår mot planerade fusioner i små 
medlemsstater. Bl.a. brukar det hävdas att kommissionen inte väger in 
näringspolitiska hänsyn i sin prövning och att detta negativt påverkar europeiska 
bolags möjligheter att konkurrera på en global marknad. Rapporten 
”Företagsförvärv inom EU: rättsliga problem för stora företag men liten 
hemmamarknad” av professor Ulf Bernitz presenterades i preliminär version vid 
ett seminarium den 15 november. Den slutliga rapporten förväntas bli klar i 
början av 2003. 

 
• EU:s lagstiftningsprocess: medbeslutande och maktbalans  

Det övergripande syftet är att empiriskt undersöka och förklara kopplingen mellan 
förstärkningen av Europaparlamentets roll inom ramen för medbeslutande- 
förfarandet och förändringen av EU-lagstiftningens karaktär. 
Projektet är ett nära samarbete mellan instituten European University Institute 
(EUI)/Robert Schuman Centre i Florens och University of Toronto.  

 
• Kartläggning av forskning 

Institutet har påbörjat ett kartläggningsarbete om pågående europaforskning. 
Detta görs i samarbete med Nätverket för Europarättsforskning. 
Databasen som heter Europaforskning.se har en tvärvetenskaplig inriktning och 
byggs upp i syfte att skapa en bred översikt av olika ämnesområden. 
Målsättningen är att aktiva forskare skall stimuleras att själva lägga in sina 
publikationer. Databasen kommer att bli tillgänglig under våren 2003. 
 

• 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 (s.k. forskningsanslag).  
Utlysning av dessa anslag sker under ett specifikt tema, vilket för 2002 var ”EU:s 
roll i världen”.  Projekten skall tillgodose höga krav på vetenskaplig kvalitet och 
vara inriktade mot resultat vilka kan tjäna som beslutsunderlag i olika 
sammanhang. Sieps mottog 39 ansökningar. Fem av dessa tilldelas sammanlagt 
2 348 996 kr för år 2002.  

• Den gemensamma handelspolitiken och ursprungsreglerna 
Projektledare: jur.dr. Christina Moell, 391  640 kr år 2002  

• EU, Nato och de nya medlemsstaternas säkerhetspolitik 
Projektledare: professor Walter Carlsnaes, 429 915 kr år 2002  

• New ways to influence in international politics. New role for the EU? 
Projektledare: professor Ole Elgström, 700 764 kr 2002 

• 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, 438.320 kr 2002 

• The New Bipolarity: The EU and U.S. Policy in World and Security Relations 
Projektledare: professor Vingod K.Aggarwal, 388 357 kr 2002  



Expertgruppen för EU-frågor   
Årsredovisning 2002-12-31 

 

4

 
Utveckling och kontakter – Sieps skall enlig regleringsbrevet följa 
utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet 
 

Egna seminarier 
 
Den 15 oktober genomfördes ett seminarium med temat ”Förtydligad 
kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna”? De medverkande gav sin syn på 
vad de uppdelade beslutsbefogenheterna mellan EU och medlemsstaterna får för 
konsekvenser. 
 
Medverkande var: 
Lars Danielsson, statssekreterare 
Magnus Jerneck, professor 
Daniel Tarschys, professor 
Joakim Nergelius, docent 
Fredrik Langdal, forskare vid Sieps 
 
Den 20 november genomfördes ett seminarium med temat ”Företagsförvärv inom EU: 
Rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad”. De medverkande 
kommenterade professor Ulf Bernitz rapport med samma namn. 
 
Medverkande var: 
Ulf Bernitz 
Jörgen Holgersson, tidigare generaldirektör vid Konkurrensverket 
Einar Hope, professor i samhällsekonomi vid Norges Handelshöyskole, 
Johan Karlsson, Partner EU & Competition, Advokatfirman Vinge 
Petri Kuoppamäki, advokat vid Castrén & Snellman advokatbyrå 
Anders Stenlund, Svenskt Näringsliv 
 
Samordning med andra organisationer 
 
Sieps har tagit initiativ till att sammanställa ett dokument över aktuella seminarier,  
planerade rapporter m.m. som olika intressenter inom verksamhetsområdet initierar. 
Syftet är att underlätta planering. Deltagande organisationer är ESO, EU 2004-
kommittén, Europaparlamentets Sverigekontor, Europeiska kommissionens 
representation i Sverige, Frejas fond, riksdagen, Information Rosenbad, SNS, 
Statskontoret,  Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och Utrikespolitiska 
Institutet.  
 
Dokumentet uppdateras kontinuerligt genom Sieps försorg och delges arrangörerna. 
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Extern information och rapporter om verksamheten – 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 har en grafisk profil tagits fram och webbplatsen 
www.sieps.su.se etablerats. Särskilda informationsinsatser angående seminarier och 
möjligheten att söka forskningsanslag har genomförts. 
 
Rapporter 
 
Under 2002 har inga slutrapporter publicerats. Däremot har tre bakgrundsstudier tagits 
fram av Sieps egen personal: 

  
• The Commission´s White Paper on European Governance; an Overview of 

Proposals and Reactions, Matilda Rotkirch. 
• Institutionell reform av EG:s värdepappersmarknad, Josefin Almer 
• Statistisk sammanställning över EU-lagstiftning 2000, Josefin Almer  

 
Sieps har även gjort en statistisk sammanställning över de direktiv och förordningar som 
har antagits med stöd av artikel 308 (f.d. 235) som rättslig grund. Denna sammanställning 
har tillställts det pågående konventet om Europas framtid genom den svenska 
statsministerns representant Lena Hjelm Wallén. 
 
Ekonomi 
 
Det totala anslaget för Sieps uppgick budgetåret 2002 till 9 000 000 kr. 
Finansiella intäkter uppgick till 98 820 kr. 
 
Institutets utgifter uppgick under året till 8 242 264 kr, varav 2 348 996 kr avsåg bidrag 
till extern forskning utbetalda efter särkskilt utlysningsförfarande (s.k. forskningsanslag).  
Bland övriga kostnader märks personalkostnader (inkl. styrelsearvoden) 3 216 068 kr, 
lokalkostnader 317 161 kr och övriga driftkostnader 2 487 882 kr. Sistnämnda belopp 
ingriper bl.a. finansiering av extern forskning i andra fall än när fråga varit om 
forskningsanslag. Beloppet innefattar även kostnader för administrativt service från 
Kammarkollegiet, 282 500 kr exklusive kostnaden för upprättande av årsbokslut. 
 
Utgifterna underskred därmed anslaget med 757 735 kr (9 000 000-8 242 264). 
 
Verksamheten har således lämnat ett överskott med 757 735 kr. Härvid bör beaktas att 
verksamheten byggts upp under året och att någon egentlig verksamhet inte förekom före 
den 1 april 2002. Av beloppet 757 735 kr bör 270 000 kr (motsvarande 3% av institutets 
budget) kunna disponeras som anslagssparande följande budgetår. 
 
Sieps beviljades dispens från kravet att avge delårsrapport. 
 
År 2002 har ingen sjukfrånvaro registrerats vid Sieps. 
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Sieps har slutit ett avtal med Kammarkollegiet om administrativ service. Under 2002 
påbörjades en utvärdering och kartläggning av de ekonomisk-administrtiva rutinerna med 
hjälp av externa konsulter från Ekonomistyrningsverket (ESV). Efter en behovsanalys 
kommer under 2003 eventuella förändringar i avtalet och åtgärder i övrigt att 
genomföras.  
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RESULTATRÄKNING      

(belopp i tkr)   Utfall   
  Not      

               2002-03-01--
               2002-12-31    

     
       
Verksamhetens intäkter      
Intäkter av anslag   5 893   
Finansiella intäkter  1 99   
Summa   5 992   
      
Verksamhetens kostnader      
Kostnader för personal  2 -3 216   
Kostnader för lokaler   -317   
Övriga driftkostnader  3 -2 488   
Finansiella kostnader  4 -3   
Avskrivningar och nedskrivningar   -29   
Summa   -6 053   
      
Verksamhetsutfall   -61   
      
Transfereringar      
Medel som erhållits från statsbudgeten för     
finansiering av bidrag   2 349   
Lämnade bidrag   -2 349   
Saldo   0   
      
Årets kapitalförändring  5 -61   
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BALANSRÄKNING        
(belopp i tkr)   Not 2002-12-31   
TILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utveckling   6 28   
Summa    28   
       
Materiella anläggningstillgångar       
Maskiner, inventarier, installationer m.m.   7 113   
Summa    113   
       
Fordringar       
Fordringar hos andra myndigheter   8 180   
Övriga fordringar    2   
Summa     182   
       
Periodavgränsningsposter       
Förutbetalda kostnader   9 89   
Summa    89   
       
Avräkning med statsverket       
Avräkning med statsverket   10 -758   
       
Kassa och bank       
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  11 1 078   
Summa    1 078   
       
SUMMA TILLGÅNGAR    732   
       
KAPITAL OCH SKULDER       
Myndighetskapital       
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  5 -61   
Summa    -61   
       
Skulder m.m.       
Lån i Riksgäldskontoret   12 155   
Skulder till andra myndigheter   13 376   
Leverantörsskulder    84   
Övriga skulder    131   
Summa     746   
       
Periodavgränsningsposter       
Upplupna kostnader   14 47   
Summa     47   
       
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER    732   
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ANSLAGSREDOVISNING        
(belopp i tkr)          
            
Redovisning mot anslag         
            
ANSLAG    Ingående Årets   Totalt  Utgifter Utgående
    över- tilldelning   disponibelt   över- 
    förings- enl regl.   belopp   förings- 
    belopp brev      belopp 
            
            
Uo 1 90:7            
Ramanslag   0 9 000 9 000  8 242 758 
Expertgruppen för EU-frågor               
Summa    0 9 000 9 000  8 242 758 
          
          
Finansiella villkor        
            
Sieps har en anslagskredit på 270 tkr.     
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FINANSIERINGSANALYS       
(belopp i tkr)         
      Not              2002
Drift          
Kostnader      15   -6 024
          

Finansiering av drift        
Intäkter av anslag      5 893   
Övriga intäkter      99    
Summa medel som tillförts för finansiering av drift    5 992
           

Ökning(-) av kortfristiga fordringar       -271
Ökning(+) av kortfristiga skulder      638
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT      335
          

Investeringar        
Investeringar i materiella tillgångar    -140   
Investeringar i immateriella tillgångar    -30    
Summa investeringsutgifter       -170
          

Finansiering av investeringar       
Lån från Riksgäldskontoret     170   
- amorteringar      -15    
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar   155
          

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR     -15
          

Transfereringsverksamhet       
Lämnade bidrag      -2 349    
Utbetalningar i transfereringsverksamhet     -2 349
          

Finansiering av transfereringsverksamhet     
Medel som erhållits från statsbudgeten för       
finansiering av bidrag     2 349    
Summa medel som tillförts för finansiering av      
transfereringsverksamhet       2 349
          

KASSAFLÖDE TRANSFERERINGSVERKSAMHET   0
          

Förändring av likvida medel     320
          

Specifikation av förändring av likvida medel   320
          

Likvida medel vid årets början      0
          

Ökning(+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret    1 078
Minskning(-) av avräkning med statsverket     -758

Summa förändring av likvida medel      320
Likvida medel vid årets slut       320
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  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR   
   OCH NOTER    
         
         
(Belopp i tkr där ej annat anges.)      
         
Redovisnings- och värderingsprinciper    
         
Allmänt         
         
Sieps redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad  
i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB,  
och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, FBF, samt ESV:s   
föreskrifter och allmänna råd till dessa.      
         
Detta är Sieps första verksamhetsår varför inga jämförelsetal lämnas.   
Myndigheten startade i mars 2002.      
         
Sieps erhöll dispens från att lämna delårsrapport för 2002.    
         
Fakturor understigande 10 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgränsnings-  
poster per 2002-12-31.        
         
         
Värderingsprinciper - anläggningstillgångar    
         
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram och maskiner som har   
ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår   
till lägst tre år. Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk.    
         
Tillämpade avskrivningstider      
         
3 år Persondatorer med tillhörande utrustning     
         
5 år Servrar inkl nätverk       
 Immateriella anläggningstillgångar     
         
Sieps kostnadsför bärbara datorer och begagnade inventarier vid inköpstillfället.  
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Ersättningar och andra förmåner 
     
Styrelse     
     
Respektive styrelsemedlem har varit vald för hela verksamhetsåret. 
     
Namn   Ersättn Andra   
   (tkr) råds- och  
    styrelse- 
    uppdrag 
     
Mats Hellström (ordf.) 52 Länsstyrelsen (ordf.), Länsarbetsnämnden            
    i Stockholms län (ordf.) Stift. Vetenskapsstaden(ordf.)    
Susanne Ackum Agell (v.ordf.) 37 ITPS (L), Vetenskapsrådet (L) 
Gunnar Lund (L)  22 - 
Per Cramér (L)  22 - 
Kurt A Hall (L)  22 EIB (L) 
Monica Robin Svensson (L) 22 SGU (L), ESV (L), Mål 2 (v.ordf.) 
Magnus Jerneck (L)  22 SAFER (ordf.), Centrum för Danmarksstudier (L),  
    Kalmar Advisory Board (L), Regionaliseringsrådet (L) 
Ulrika Mörth (L)  22 - 
Ingrid Hjelt af Trolle (L) 22 - 
Michael Sohlman (L)  22 SITE (v.ordf.), AxInter AB (L), Postens Pensions- 
    stiftelse (ordf.), Institutet för internationell ekonomi,  
    Stockholms universitet (L) 
Magnus Blomström (L) 22 Jönköpings Internationella Handelshögskola (L) 
  Magnus Blomström AB (ordf.) 
Gullan Gidlund (L)  22 Institutionsnämnden i Örebro universitet (L) 
P-O Edin (L)  22 AMS (ordf.), Södertörns högskola (ordf.),   
    Östersjöstiftelsen (ordf.), Östersjöstiftelsens placerings-  
    delegation (ordf.), 7:e AP-fonden (v.ordf.), RSV (L),  
    Marknadsdomstolen (L, ersättare), Förtroende- 
    kommissionen (L) 
Noter         
(belopp anges i tkr)        
         
Resultaträkningen       
         
Not 1 Finansiella intäkter       
       2002
Finansiella intäkter:        
- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret   99  

Summa       99
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Not 2 Kostnader för personal      
       2002
       
Kostnader för personal     3 216  
varav lönekostnader och styrelsearvoden (exkl arbetsgivaravgifter,   2 032  
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)    
         
         
Not 3 Övriga driftkostnader      
        
       
Forskningsuppdrag      795
Konsulter       744  
Övriga driftkostnader      949  
Summa       2 488  
         
         
Not 4 Finansiella kostnader      
        
Finansiella kostnader:        
- Ränta på lån hos Riksgäldskontoret    3  
Summa       3  
         
         
Not 5 Årets kapitalförändring      
       
       
Periodiseringsdifferenser     -61  
Summa       -61  
         
         
Balansräkningen       
         
Not 6 Immateriella anläggningstillgångar    
       2002-12-31  
Egenutvecklade dataprogram:       
Årets anskaffningar       30  
Årets avskrivningar       -2  
Utgående bokfört värde     28  
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Not 7 Materiella anläggningstillgångar     

       
2002-12-31

Årets anskaffningar       140  
Årets avskrivningar       -27  
Utgående bokfört värde     113  
         
         
Not 8 Fordringar hos andra myndigheter    
        
Fordran ingående mervärdesskatt    143  
Räntefordran      37  
Summa       180  
         
         
Not 9 Periodavgränsningsposter     
       
Förutbetalda kostnader:       
- Förutbetalda hyreskostnader     89  
Summa       89  
         
         
Not 10 Avräkning med statsverket     
       
Ingående balans      0
         
Avräknat mot statsbudgeten:       
- Anslag        8 242  
         
Avräknat mot statsverkets checkräkning:      
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto    -9 000  
Utgående balans      -758  
         
         
Not  11 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   
        
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev 900  
        
        
Anslagsmedel      1 078  
Summa behållning på räntekonto    1 078  
         
Saldot på räntekontot vid årsskiftet täcker Sieps kortsiktiga likviditetsbehov.   
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Not 12 Lån i Riksgäldskontoret      
         
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.     
       2002-12-31
       
Beviljad låneram enligt regleringsbrev    300  
         
Under året nyupptagna lån     170  
Årets amorteringar      -15  
Utgående balans      155  
         
         
Not 13 Skulder till andra myndigheter      
        
Sociala avgifter      178  
Övriga skulder till andra myndigheter    198  
Summa       376  
         
         
Not 14 Periodavgränsningsposter     
       
Upplupna kostnader        
- Upplupna semesterlöner respektive löner inklusive sociala avgifter 34  
- Övriga upplupna kostnader     13  
Summa       47  
         
Finansieringsanalys       
         
Not 15 Kostnader        
       2002  

Kostnader enligt resultaträkningen    6 053
 
 

- Avskrivningar      -29  
Kostnader enligt finansieringsanalysen    6 024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Expertgruppen för EU-frågor   
Årsredovisning 2002-12-31 

 

16

 

Sammanställning över väsentliga uppgifter    
(belopp i tkr om ej annat anges)        
        
        
    2002    
        
Låneram      
Beviljad låneram 300    
Utnyttjad låneram 155    
Kvar av låneramen 145    
     
     
Kontokrediter hos RGK     
Räntekontokredit 900    
Max utnyttjad under året  4    
     
     
Räntor avseende räntekonto i RGK     
Ränteintäkter 99    
Räntekostnader 0    
Saldo 99    
     
     
Anslagskredit     
Beviljad anslagskredit  270    
Utnyttjad anslagskredit 0    
     
     
Anslag m m     
Anslagssparande  758    
     
     
Årsarbetskrafter och anställda m m     
Antalet årsarbetskrafter (st) 4,5    
Medelantalet anställda (st) 6    
Driftkostnad per årsarbetskraft    1 338    
     
     
Kapitalförändring     
Årets kapitalförändring -61    
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