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1 FÖRORD
Turbulensen inom EU-samarbetet fortsatte under 2017 och under våren lämnade Storbritannien in sin
ansökan om att lämna Europeiska unionen. Brexit-förhandlingarna om principerna för själva
skilsmässan har stått i fokus under året och mot slutet lyckades man enas om en politisk kompromiss,
vilket innebar att man kunde gå över till steg två i förhandlingarna och fokusera på hur relationen
mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden. Parallellt med brexit-förhandlingarna har också
diskussionen om EU:s framtid tagit fart och kommissionen har under året kommit med ett antal
reflektionspapper för att stimulera till debatt i och mellan EU:s medlemsländer. År 2017 präglades
också mycket av ”Supervalåret” med ett antal viktiga nationella val. Konflikten mellan öst och väst
kvarstår vad gäller den gemensamma migrations- och flyktingpolitiken och några egentliga
genombrott har inte kunnat nås under året. Året avslutades dessutom med att kommissionen för
första gången sedan Lissabonfördraget började gälla aktiverade artikel 7.1 mot Polen.
Trots ett turbulent 2017 tog EU-samarbetet en rad viktiga steg, inte minst inom det försvars- och
säkerhetspolitiska området. Ett stort antal medlemsländer enades om att gå vidare med det
strukturerade samarbetet på försvarsområdet – Pesco. Det finns också områden som under 2017
präglades av sammanhållning snarare än splittring, det gäller t.ex. EU27:s agerande i brexitförhandlingarna och beslutet att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.
Sieps har fortsatt försökt svara upp mot den allt ökande efterfrågan på expertis i EU-frågor. Det
massmediala trycket har varit stort. Det har framför allt handlat om brexit, EU:s framtid och valen i
Frankrike och Tyskland. Sieps personal blir löpande inbjudna att delta i olika former av expertpaneler
vid seminarier, som föreläsare och som moderatorer. Efterfrågan ökar stadigt och måste ses som ett
kvitto på såväl Sieps kompetens som behovet av expertis just i EU-frågor i det offentliga samtalet.
Sieps fortsätter att arbeta på en balans i verksamheten mellan att ta fram djupgående
forskningsbaserade analyser och att på olika sätt bidra med kunskap i frågor som ligger nära den
dagspolitiska dagordningen i EU.
Året inleddes med att Sieps presenterade en brexit-rapport som innehöll en analys av hur EU:s
institutioner och balansen mellan EU:s kvarvarande medlemsstater kan påverkas när Storbritannien
lämnar EU. Rapportens slutsatser har presenterats i olika sammanhang under året och eftersom flera
av slutsatserna riktar sig till Regeringskansliet/regeringen hölls ett särskilt inspirationsseminarium på
temat för Regeringskansliet.
Som exempel på mer djupgående analyser har ett antal avslutande rapporter i projektet ”EU:s
utrikespolitiska kapacitet efter Lissabonfördraget” publicerats under året och presenterats vid ett
seminarium i samarbete med CEPS i Bryssel.
De institutionella frågorna är i mångt och mycket ”ryggraden” i Sieps verksamhet. Eftersom EUkommissionen under året suttit halva tiden av mandatperioden presenterades ett antal kortare
analyser om Juncker-kommissionen i halvtid. Ett välbesökt seminarium på temat ägde rum före
sommaren. I övrigt har Sieps publikationer i år handlat om frågor som ligger på den politiska
dagordningen och som ryms inom debatten om EU:s framtid. Det har handlat om EMU:s framtid, EU:s
nästa långtidsbudget och om rättsstaten.
Kompletteringen av den ordinarie seminarieverksamheten har fortsatt, dvs. seminarier där forskare
och sakkunniga bjudits in att tala om ett aktuellt ämne. Som exempel kan nämnas seminariet ”Vad
innebär egentligen EU:s sociala dimension” som Sieps anordnade inför toppmötet i Göteborg.
Erfarenheterna av den här formen av seminarier är fortsatt positiv och närvaron är ofta hög.
Seminarierna filmas numera regelmässigt och den nya webben som lanserades under året har också
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underlättat spridningen av såväl seminarier som publikationer. Långt fler än tidigare kan nu ta del av
den kunskap som Sieps förmedlar oavsett var man befinner sig.
Behovet av att upprätthålla en hög EU-kompetens i den offentliga sektorn kan inte nog framhållas, inte
minst i ljuset av de utmaningar Sverige står inför med anledning av brexit. Sieps har fortsatt med det
viktiga uppdraget att tillhandahålla utbildningar i den offentliga sektorn och de utbildningar som har
ägt rum har fallit väl ut. En särskild satsning har under året gjorts mot myndighetsledningar (i
samarbete med Regeringskansliet) och mot den kommunala nivån (i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting), vilket Sieps har för avsikt att fortsätta med och utveckla under nästa år.
Eva Sjögren,
Direktör
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2 RESULTATREDOVISNING
2.1 Bakgrund och uppdrag
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) är en myndighet under regeringen
(Statsrådsberedningen). Sieps fyra huvudsakliga uppgifter är att
1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör utvecklingen av
Europeiska unionen och Sveriges europapolitik
2. göra analyserna tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i
Sverige samt självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska
frågor
3. delta i internationellt utbyte inom Sieps verksamhetsområde
4. som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet tillhandahålla utbildningar i ämnen
som rör Europeiska unionen.
Sieps fick dessutom i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och
balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien utträder ur EU. I uppdraget
ingick även att särskilt bedöma utträdets konsekvenser för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör
användas i syfte att fortsatt säkerställa Sveriges inflytande i EU.

2.1.1 Organisation
Sieps är sedan 2008 en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. År 2017 ingick följande ledamöter i
rådet: Lars Calmfors, Per Cramér, Ylva Nilsson, Thomas Persson och Maria Strömvik. Insynsrådet hade
tre möten under året. Göran von Sydow är ställföreträdande direktör och för utbildningsverksamheten
har Anna Wetter-Ryde ett särskilt ansvar.
Sieps har under 2017 flyttat till Torsgatan 11 i Stockholm. Myndigheten samlokaliseras även fortsatt
med Statskontoret. Efter flytten har samarbetet fördjupats genom att fler administrativa uppgifter
lagts in i samarbetsavtalet, vilket bl.a. innebär en gemensam IT-lösning. De nya lokalerna möjliggör
dessutom att Sieps seminarieverksamhet kan äga rum på Torsgatan och att hyra av annan lokal i
normalfallet nu inte längre är nödvändig.

2.1.2 Prestationer
Sieps verksamhet har genom åren redovisats i tre huvudsakliga prestationstyper: publikationer,
seminarier och EU-utbildningar. Sieps har i år valt att lägga till en redogörelse för hur Sieps har bidragit
till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor, något som också ingår i myndighetens
uppdrag (se ovan). Dessa prestationer särredovisas inte i kostnadsredovisningen men en kvalitativ
bedömning finns att tillgå i resultatredovisningen. Kostnaderna för publikationer, seminarier och EUutbildningar redovisas i tabellerna nedan.
Tabell 1. Kostnader för publikationer (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Publikationer
Summa

Kostnad 2017
20 publikationer
7 023

Kostnad 2016
28 publikationer
8 269

Kostnad 2015
34 publikationer
9 443

Kostnaden för publikationer minskade 2017 på grund av att Sieps valde att beställa färre rapporter. Det är
resultatet av en förändrad inriktning på Sieps där verksamheten har ett större fokus på att fånga upp frågor som
har betydelse för utvecklingen av EU samtidigt som frågeställningar som ligger närmre den politiska
Sieps, årsredovisning 2017

4

dagordningen också fångas upp. Det sker genom att fler kortare analyser tas fram samt att seminarier eller annan
verksamhet för kunskapsspridning äger rum.
Tabell 2. Kostnader för seminarier (tkr)

Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Seminarier
Summa

Kostnad 2017
9 seminarier
2 845

Kostnad 2016,
13 seminarier
2 677

Kostnad 2015
11 seminarier
2 869

Kostnaderna för seminarierna ökade något från 2016 trots att färre seminarier genomfördes 2017.
Kostnadsökningen beror bland annat på att Sieps började filma seminarierna för att öka spridningen.
Tabell 3. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

EU-utbildningar
Summa

Kostnad 2017
685 deltagare
2 081

Kostnad 2016,
368 deltagare
1 985

Kostnad 2015
509 deltagare
2 456

Sieps började att ge kostnadsfria utbildningar till bland andra kommuner vilket ökade kostnaderna, men det
ledde också till att fler deltagare utbildades 2017.

2.2 Forskning och analys
Sieps verksamhet har tidigare delats in i fem övergripande teman: EU:s politiska och konstitutionella
system, Medlemsstaterna och europeisk integration, Ekonomisk politik i Europa, EU:s inre marknad –
den fria rörlighetens utmaningar samt EU:s externa relationer. Under 2017 har myndigheten tagit ett
nytt grepp om verksamhetens inriktning och hur arbetet planeras och läggs upp. Syftet har varit att
skapa ett större fokus på utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. Sieps tidigare
fem områden har därför ersatts av tre: EU:s politiska och konstitutionella system, Medlemsstaterna
och europeisk integration samt EU:s politikområden.

2.2.1 Forskningsbaserade analyser och annat underlag
Sieps ger ut tre former av publikationer: Rapport, Occasional Paper och Europapolitisk analys.
Rapportserien är texter producerade av institutets egna forskare eller på uppdrag av Sieps. Innehållet
i rapporterna kvalitetsgranskas alltid av ett par externa forskare. Annat underlag som har tillkommit
med stöd från Sieps, t.ex. anföranden och föredrag samt resultat från seminarier, publiceras i serien
Occasional Paper (OP). Serien Europapolitisk analys (Epa), som huvudsakligen är en digital publikation,
utgörs av korta och koncisa belysningar av aktuella EU-frågor. För dessa sker kvalitetssäkringen internt
på Sieps.
Under hösten publicerade Sieps även korta referat av årets två sista seminarier. Syftet är att ge
ytterligare spridning åt den kunskap som förmedlas under seminarierna, utöver möjligheten att se en
inspelning i efterhand. Referaten skrivs på svenska, vilket innebär ett mervärde när seminariespråket
är engelska. Publikationerna i fråga anges längst ned i listan. Detta format, ”Seminariet i korthet”, ska
fortsatt prövas under 2018.
Sieps har under året tagit fram publikationer inom såväl områden som varit centrala på EU:s
dagordning som rent institutionella frågor. Året inleddes med att Sieps presenterade
regeringsuppdraget om brexit. Publikationerna har under året bl.a. handlat om EMU:s framtid, EU:s
framtida finanser och rättsstaten. Sieps tog även fram (med anledning av att Juncker-kommissionen
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under 2017 passerat halvtid i sin mandatperiod) ett antal publikationer om just ”Kommissionen i
halvtid”.
Tabell 4. Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Summa

2017
6
2
12
20

2016
13
15
28

2015
6
1
27
34

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige
Om hur Sverige påverkas av Brexit.
Författare: Sieps
Publikationstyp: OP
Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen
Om EMU:s framtida inriktning.
Författare: Lars Calmfors
Publikationstyp: Rapport
Sverige och euron efter brexit
Om förhållandena mellan euro- och icke-euroländer samt maktförskjutningen inom euroområdet till
följd av brexit.
Författare: Jonas Eriksson
Publikationstyp: Europapolitisk analys
A Quiet Revolution: The Common Commercial Policy Six Years after the Treaty of Lisbon
Om den gemensamma handelspolitikens förändring efter Lissabonfördraget.
Författare: Marise Cremona
Publikationstyp: Rapport
The European Union’s Common Foreign and Security Policy after the Treaty of Lisbon
Om Lissabonfördragets betydelse för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Författare: Panos Koutrakos
Publikationstyp: Rapport
The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy
Om Lissabonfördragets betydelse för EU:s grannskapspolitik.
Författare: Steven Blockmans
Publikationstyp: Rapport
The European Commission: Less a Leader and More a Manager?
Om Europeiska kommissionen som organisation.
Författare: Neill Nugent, Mark Rhinard
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Junckerplanen under debatt
Om Europeiska kommissionens investeringsplan.
Författare: Daniel Tarschys
Publikationstyp: Europapolitisk analys
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How is Juncker’s ‘last-chance Commission’ faring at mid-term?
Om Europeiska kommissionen som institution och debatten om EU:s framtid.
Författare: Sophia Russack
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Brexit and the European Commission
Om brexits påverkan på Europeiska
organisationsstruktur.
Författare: Michael Leigh
Publikationstyp: Europapolitisk analys

kommissionen

vad

gäller

policyutveckling

och

Brexit – Implications for the EU and Sweden
Om effekterna av brexit för EU och Sverige.
Författare: Sieps
Publikationstyp: OP
Spain after the June 2016 elections: What implications for the EU?
Om EU och den spanska politiska situationen efter valet av ny regeringschef.
Författare: Santiago Pérez-Nievas, Irene Martín
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Spelet om spelintäkterna – Spellicensutredningen och EU-rätten
Om den svenska spelmarknadens omreglering och behovet av en gemensam EU-reglering.
Författare: Jörgen Hettne
Publikationstyp: Europapolitisk analys
With or without you? Policy impact and networks in the Council of the EU after Brexit
Om de mellanstatliga förhandlingarna i ministerrådet utan Storbritannien.
Författare: Narisong Huhe, Daniel Naurin, Robert Thomson
Publikationstyp: Europapolitisk analys
The EU budget after 2020
Om brexits påverkan på EU:s nästa långtidsbudget.
Författare: Iain Begg
Publikationstyp: Europapolitisk analys
The Future of the EU Budget
Om förutsättningarna inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.
Författare: Robert Kaiser, Heiko Prange-Gstöhl
Publikationstyp: Rapport
Greening Farm Payments under the 2013 CAP Reforms: A Major Stride towards “Sustainable
Agriculture”?
Om 2013 års reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik med fokus på klimatförändringar och säker
livsmedelsförsörjning.
Författare: Michael Cardwell, Alicia Epstein
Publikationstyp: Rapport
Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?
Om långsiktiga utmaningar med konsekvenser för EU:s budget.
Författare: Mario Kölling
Publikationstyp: Europapolitisk analys
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EU och hoten mot rättsstaten
Om EU-institutionernas hantering av situationen i fråga om rättsstaten i medlemsstaterna, framförallt
Polen.
Författare: Anna Södersten
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Should Sweden adopt the euro?
Om Sveriges beslut att stå utanför euroområdet.
Författare: Martin Höpner
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Av författarna var könsfördelningen 8 kvinnor och 21 män.
Seminariet i korthet:
Brexit och EU:s framtida budget
EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete
Författare: Sieps

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2017 har 16 remissvar överlämnats, att jämföra med
år 2016 då Sieps lämnade 11 remissvar och år 2015 då Sieps lämnade 8 remissvar. Tendensen går med
andra ord mot att Sieps får allt fler remisser av regeringen. Sieps välkomnar detta, men eftersom
myndighetens storlek och resurser är begränsade har Sieps valt att fokusera på aspekter där Sieps kan
ge ett mervärde. Det handlar framför allt om EU-rättsliga aspekter som kanske har förbisetts eller om
kunskapsområden som Sieps bedömer behöver kompletteras.
2017-01-12: En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67).
2017-02-21: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).
2017-02-21: Europeiska kommissionens två förslag gällande dels en anmälningsprocedur för
tillståndsförfarande och krav relaterade till tjänster, COM(2016) 821, dels införande av ett elektroniskt
europeiskt tjänstekort, COM(2016) 824 och COM(2016) 823.
2017-03-20: En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar.
2017-04-06: Kompletterande förslag till betänkande – En utökad beslutanderätt för
Konkurrensverket (SOU 2016:49).
2017-06-08: ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete Ds 2017:10.
2017-06-30: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för
kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre
marknaden och närliggande områden, COM(2017) 257.
2017-06-30: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam
digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.
2017-06-30: Förslag till ett arbetsliv i förändring.
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2017-08-30: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the
interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information
on the failure to pay road fees in the Union (recast).
2017-09-11: Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och
uppföljning (SOU 2017:38).
2017-09-20: Yttrande – Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen.
2017-10-02: Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22).
2017-11-09: Remissmissiv för Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det
fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen, COM(2017) 495.
2017-11-24: Europeiska kommissionens förslag till förordning om upprättande av en ram för
granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen, COM(2017) 487.
2017-11-29: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag.

2.3 Spridning
I Sieps uppdrag ligger bl.a. att göra analyserna tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den
politiska beslutsprocessen. Det sker framför allt genom publicering och utskick av publikationer samt
seminarieverksamhet. Sieps har under året lanserat en ny webbplats som har förbättrat spridningen
av verksamhetens innehåll. Under 2017 har därtill samtliga seminarier filmats och lagts ut i efterhand
via Sieps webbplats, vilket också inneburit att långt fler än tidigare har kunnat följa Sieps
seminarieverksamhet.
Det går naturligtvis att mäta hur många som har fått ta del av Sieps utskick, deltagit på seminarier,
besökt webbplatsen osv. I årets resultatredovisning vill Sieps dock lyfta fram vikten av att arbeta på
olika sätt med spridning av verksamheten beroende på vilken fråga det rör sig om. Det är med andra
ord inte alltid antalet mottagare som kan vara ledstjärnan vid bedömningen av verksamheten på Sieps,
eftersom det i uppdraget ligger att göra arbetet tillgängligt för regeringen och andra i den politiska
beslutsprocessen. Sieps anordnade t.ex. ett seminarium i Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) i
riksdagen för att presentera rapporten ”Fiske i fjärran vatten” – en rapport om EU:s fiskeriavtal med
utvecklingsländer. Det var ett riktat kunskapsseminarium till riksdagsledamöter i MJU med syftet att
öka kunskapen om EU:s externa fiskeripolitik. Ett ständigt aktuellt ämne för ledamöterna eftersom de
löpande har att ta ställning till regeringens förslag om hur Sverige ska ställa sig till enskilda fiskeavtal.
Här handlade det alltså om riktad spridning av kunskap till beslutsfattare.
Ett annat exempel som kan nämnas är spridningen av de publikationer Sieps tog fram med anledning
av att den nu sittande EU-kommissionen har suttit halva tiden av sin mandatperiod. Sieps såg t.ex. till
att publikationerna kom EU-kommissionen till del, i synnerhet kommissionens ordförande Junckers
kabinett som hade i uppdrag att samla omvärldens syn på kommissionen inför 2017 års ”State of the
union”-tal i Europaparlamentet. Det kan tjäna som ytterligare ett exempel på riktad spridning där
antalet mottagare inte ger en fullt rättvisande bild av genomslaget för Sieps verksamhet.
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2.3.1 Tryck och utskick
Sieps forskning och analyser sprids genom flera typer av utskick. Publikationer distribueras
kostnadsfritt i tryckt form i samband med seminarier. Publikationerna skickas även per post till utvalda
mottagare. Under 2017 skickades 1 748 tryckta exemplar av publikationer till mottagare i Sverige och
utomlands. I rapporterna ingår en sammanfattning på svenska och engelska. Syftet med
sammanfattningarna är att underlätta för Sieps målgrupper att på ett enkelt och snabbt sätt ta till sig
kärnfrågan och resultaten.
Tabell 5. Utskick av publikationer i tryckt form
2017
Utskick
1 748

2016
3 766

2015
2 530

För att på ett effektivt sätt nå relevanta målgrupper sprids information om Sieps verksamhet via
elektroniska utskick. Utskicken består av seminarieinbjudningar, information om nya publikationer
samt temautskick där vi samlar alla publikationer och seminarier på ett särskilt tema. Under 2017 har
fyra temautskick gjorts:
• Vad skriver de europeiska tankesmedjorna om brexit?
• EU-kommissionen i halvtid – hur har det gått hittills?
• En bild av det politiska landskapet i Spanien.
• Social rättvisa tema för EU-toppmöte i Göteborg.
Under 2017 nådde de digitala utskicken av publikationer i genomsnitt 1 992 mottagare per
utskickstillfälle. Temautskicken nådde i genomsnitt 1 679 mottagare per utskickstillfälle.
Seminarieinbjudningar skickas elektroniskt till personer på Sieps sändlistor. Även Regeringskansliet
och dess tjänstemän nås av inbjudningarna genom att notiser om seminarierna läggs ut på
Regeringskansliets interna webbplats Klaranätet. Under 2017 nådde de digitala utskicken av
seminarieinbjudningar i genomsnitt 2 893 mottagare per utskickstillfälle.
En anledning till att det genomsnittliga antalet mottagare är väsentligt lägre än föregående år är att
Sieps har genomfört fler seminarier och publicerat fler publikationer på svenska än tidigare år. De har
därför bara skickats till dem som anmält sig till de svenska sändlistorna. Även temautskicken gjordes
på svenska.
Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
Publikationer*
Seminarieinbjudan
Temautskick

2017
1 992
2 893
1 679

2016
4 149
4 111
2 507

2015
4 111
3 835
-

*Tidigare år har rapporter och europapolitiska analyser redovisats på var sin rad i tabell 7. Dessa redovisas nu
tillsammans under rubriken publikationer.

2.3.2 Webbplatsen
Under 2017 lanserade Sieps en ny webbplats. Syftet med den nya webbplatsen är att göra
publikationer och seminarier mer tillgängliga för besökaren. Den nya webbplatsen har bidragit till att
lättare kunna sprida Sieps arbete, t.ex. genom att kunna spela upp videor från seminarier. Den har
även skapat möjlighet att publicera nyheter och andra texter på ett sätt som det tidigare inte gick att
göra. Den nya webbplatsen lanserades den 7 september 2017.
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Publikationerna sammanställs dels kronologiskt, dels utifrån tema. De går att söka med fritext och
genom en filtreringsfunktion där det går att hitta publikationer utifrån publiceringsår, författare
och/eller kategori.
Seminarierna har fått en tydligare roll på webbplatsen. Såväl kommande som tidigare genomförda
seminarier presenteras dels på startsidan, dels under fliken Seminarier. Under 2017 har samtliga
seminarier filmats och publicerats i efterhand på webbplatsen.
På webbplatsen finns även information om Sieps EU-utbildningar, omnämnanden i medier,
kontaktuppgifter till personal, information om verksamheten, årsredovisningar samt Sieps remissvar.
Sieps har tidigare år presenterat nedladdningsstatistik för publikationerna men på grund av bytet av
webb finns det ingen statistik tillgänglig för hösten 2017. Inför 2018 är frågan löst och till nästa
årsredovisning kommer statistiken återigen att kunna presenteras.
Lissabonfördraget.se
Samtidigt som en konsoliderad version av Lissabonfördraget togs fram lanserade Sieps i början av 2008
en särskild webbplats: www.lissabonfordraget.se. Sieps har gjort en omfattande och fördjupad analys
av Lissabonfördragets innehåll, och den sista uppdateringen gjordes i december 2009 när
Lissabonfördraget trädde i kraft. Webbplatsens syfte är att fungera som ett bibliotek och vara ett
pedagogiskt hjälpmedel bestående av fördragstexter, en förklarande ordbok samt ett stort antal
rapporter och analyser av EU:s konstitutionella utveckling.
Under 2017 beslutade Sieps att påbörja arbetet med att uppdatera webbplatsen lissabonfordraget.se.
Syftet är dels att göra den mer användarvänlig, dels att sortera bort sådan information som inte längre
är aktuell.
Europaportalen.se
Europaportalen är en oberoende nyhets‐ och debattplats som sedan år 2000 dagligen publicerar
nyheter och debattartiklar i aktuella Europafrågor. Europaportalen ägs av föreningen
Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare och löntagare på den
svenska arbetsmarknaden. Sieps har sedan flera år en stående elektronisk annonsplats, en så kallad
banner, på Europaportalens startsida. Webbannonsen används för att informera om nya publikationer
och kommande seminarier och är länkad till den aktuella informationen på webbplatsen. Under 2017
publicerade Sieps 14 webbannonser på Europaportalen, varav 6 avsåg nya publikationer, 7 avsåg
kommande seminarier och 1 avsåg en rekrytering.
Tabell 7. Europaportalen www.europaportalen.se
2017
Webbannonser

14

2016

2015

17

21

2.3.3 Seminarier
Sieps har fortsatt på den inslagna vägen att filma och i efterhand webbsända samtliga öppna
seminarier, vilket gör att fler har kunnat ta del av verksamheten. Sieps har även fortsatt att anordna
öppna seminarier om aktuella europapolitiska ämnen utan att det funnits en Sieps-rapport att
presentera. Syftet med att utveckla seminarieverksamheten på detta vis har varit att snabbare fånga
upp aktuella politiska frågor. Sieps kan därmed reagera på behov som uppstår utifrån yttre händelser
i omvärlden. Som exempel kan nämnas årets första seminarium som ägde rum på temat: ”Vad vill
Storbritannien? Brexit och den politiska dynamiken”. Ett annat exempel är höstens seminarium inför
Göteborgstoppmötet på temat: ”Vad innebär egentligen Europas sociala dimension?” Samarbetet
med andra i seminarieverksamheten har också fortsatt. Sieps ordnade t.ex. ett seminarium
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tillsammans med Utrikespolitiska institutet med anledning av EU:s 60-årsfirande: ”Romfördraget och
EU:s framtid”.
Särskilda expertbetonade seminarier för Regeringskansliets personal har fortsatt även under 2017 med
gott deltagande. Likaså har seminarieverksamheten i Bryssel fortsatt. ”Trust in the EU” – deltagande
vid ett seminarium vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Sieps anordnade även ett
seminarium i samarbete med CEPS i Bryssel – ”EU:s utrikespolitiska kapacitet efter Lissabonfördraget”.
Vid Sieps öppna seminarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat som har
framkommit i rapporter och analyser. Typiska paneldeltagare vid seminarierna är forskare,
beslutsfattare och tjänstemän. Samtliga deltagare erhåller kostnadsfritt den aktuella publikationen.
Under 2017 anordnades 9 öppna seminarier i Sieps regi, varav 3 utgjordes av samarrangemang, med
totalt 792 besökare. För information om tidigare år se tabeller nedan.
Tabell 8. Seminarier
Seminarier

2017
9

2016
13

2015
11

2016
1 014
78

2015
645
59

Tabell 9. Deltagare seminarier
Deltagare totalt
Deltagare genomsnitt

2017
792
88

Till ovanstående ska läggas de mer expertbetonade seminarier som Sieps arrangerar i samarbete med
Regeringskansliet. Dessa är ett komplement till de ordinarie öppna seminarierna och samlar
tjänstemän från olika departement. En beskrivning av Sieps seminarier för Regeringskansliet finns på
sidan 14.
Tabell 10. Kategoritillhörighet Sieps seminarier

Regeringskansliet*
Sveriges Riksdag
EU:s institutioner
Myndigheter
Intresseorganisationer
Ambassader
Politiska partier
Medier
Universitet och högskolor
Företag
Utan tillhörighet
Summa

2017

2016

2015

11 %
3%
8%
15 %
14 %
11 %
2%
2%
14 %
10 %
10 %
100 %

15 %
4%
3%
17 %
15 %
10 %
3%
2%
10 %
5%
16 %
100 %

7%
3%
4%
24 %
10 %
14 %
2%
1%
16 %
5%
14 %
100 %

*Tjänstemän från Regeringskansliet erbjuds sedan 2011 även särskilt utformade seminarier. Dessa seminarier
redovisas separat på sidan 15 och deltagarna återfinns inte i denna tabell.

När det bedöms lämpligt arrangerar Sieps seminarier i samarbete med andra institut och
organisationer. Samarrangemang gör att Sieps kan nå en bredare publik och dela kostnader med andra
arrangörer.
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Tabell 11. Samarrangemang seminarier
2017
Samarrangemang
33 %

2016
46 %

2015
18 %

Sieps öppna seminarier 2017
26 januari 2017: Vad vill Storbritannien? Brexit och den politiska dynamiken
Talare: Matthew Goodwin och Thomas Raines
Moderator: Göran von Sydow
För över ett halvår sedan röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att Storbritannien ska lämna
EU. Men vad har hänt sedan dess och vad kan vi vänta oss framöver?
24 mars 2017: Romfördraget och EU:s framtid (samarrangemang med UI)
Talare: Annika Ström Melin, Göran von Sydow och Björn Fägersten
Moderator: Mats Karlsson
I anslutning till firandet i Rom arrangerar Utrikespolitiska institutet (UI) och Sieps ett seminarium om
tillståndet i unionen. Vad har egentligen uppnåtts under 60 år, hur ser framtidens utmaningar ut inom
de olika politikområdena och vad kan vi förvänta oss av jubileumsmötet?
28 april 2017: Framtidens EMU
Talare: Lars Calmfors, Ylva Nilsson, Jens Matthiessen och Mats Persson
Moderator: Jonas Eriksson
Hur EMU kommer att utvecklas i framtiden är i dag i högsta grad en öppen fråga. I Sieps-rapporten
”Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen” analyserar Lars Calmfors
EMU:s regelverk och diskuterar möjliga vägar framåt. Vid seminariet diskuteras såväl rapporten som
EMU:s framtid och Sveriges förhållande till utvecklingen.
2 juni 2017: EU external actions after the Treaty of Lisbon
Seminariet i Bryssel arrangeras av Sieps och CEPS
Talare: Marise Cremona, Marco Bronckers, Stevens Blockmans, Emma Uswin,
Panos Koutrakos och Stephan Marquardt
Moderator: Christophe Hillion
14 juni 2017: Europeiska kommissionen i halvtid: vad har uppnåtts?
Talare: Michael Leigh, Mark Rhinard, Neill Nugent, Agnès Courades Allebeck och Sophia Russack
Moderator: Pernilla Wredenfors
När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen
utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande
mandatperioden. När halva tiden nu har gått är det dags att ta temperaturen. Vad har Junckerkommissionen egentligen åstadkommit och är den verkligen ”mer politisk”?
30 augusti 2017: Fri rörlighet för personer – Vad innebär det egentligen?
Europaforum, Hässleholm
Talare: Eskil Wadensjö, Jörgen Hettne och Ylva Nilsson
Moderator: Eva Sjögren
För EU:s del tillhör den fria rörligheten för personer – en av de fyra friheterna – själva kärnan i
samarbetet. Seminariet syftar till att ge en bild av hur den fria rörligheten används, dvs. hur EU:s
medborgare rör sig mellan medlemsstaterna, vilka regelverk som är på plats och vilka effekter – också
politiska – den fria rörligheten får.
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22 september 2017: Vad innebär egentligen Europas sociala dimension?
Talare: Caroline de la Porte, Dorte Sindbjerg Martinsen, Birgitta Nyström, Göran von Sydow och Daniel
Tarschys
Moderator: Pernilla Wredenfors
Statsminister Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har tagit initiativ
till ett toppmöte i Göteborg i november på temat ”Rättvisa jobb och tillväxt”. Kommissionen har även
lanserat ett reflektionspapper om Europas sociala dimension. Men vad innebär egentligen det sociala
Europa?
10 november 2017: Brexit och EU:s framtida budget
Talare: Iain Begg och Jens Matthiessen
Moderator: Jonas Eriksson
Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande
långtidsbudget som startar 2021. Kommer Brexit endast att försvåra budgetförhandlingarna
ytterligare, eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?
13 december 2017: EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete – hur har utvecklingen sett ut
och vilka vägval står EU inför?
Talare: Gunilla Herolf och Björn Fägersten
Moderator: Eva Sjögren
Militära konflikter i EU:s direkta närområde, terrorattentat i större europeiska städer och ökad
internationell osäkerhet har ytterligare sporrat EU att bli mer ambitiösa. EU-kommissionen har därför
kommit med ett antal initiativ på området och det gemensamma försvars- och säkerhetspolitiska
samarbetet står nu högt på dagordningen inför toppmötet i december. Vad innebär ett sådant
fördjupat samarbete? På vilka områden finns möjligheter till samsyn och vilka val står Sverige inför?
Antalet kvinnliga medverkande uppgick till 15 personer och antalet manliga medverkande uppgick till
26 personer.
Sieps seminarier för Regeringskansliet 2017
16 mars 2017
Presentation av Sieps rapport ”Fiske i fjärran vatten”
i Miljö- och jordbruksutskottet, på Näringsdepartementet.
Eva Sjögren och Jonas Eriksson
29 mars 2017
Inspirationsseminarium – presentation av Sieps brexit-rapport.
Eva Sjögren och Anna Wetter Ryde
6 april 2017
Seminarium på Statsrådsberedningen om artikel 50 och brexit.
Eva Sjögren, Christophe Hillion och Göran von Sydow
10 november
Presentation av Sieps EPA ”The EU budget after 2020”
Jonas Eriksson
13 november
Presentation av Sieps EPA ”Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?”
Eva Sjögren och Jonas Eriksson
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Tabell 12. Antal seminarier för Regeringskansliet (RK).
2017
2016
Seminarier för RK
5
4

2015
4

Sieps seminarier i Bryssel
Sieps ambition är att den forskning som bedrivs vid myndigheten – och som bedöms vara relevant för
en publik bestående av tjänstemän från medlemsländerna och/eller de europeiska institutionerna –
även ska kunna presenteras på plats i Bryssel. Den 2 juni 2017 samarrangerades ett seminarium i
Bryssel av Sieps och CEPS: ”EU external actions after the Treaty of Lisbon”. Talare var Marise Cremona,
Marco Bronckers, Steven Blockmans, Emma Uswin, Panos Koutrakos och Stephan Marquardt.
Christophe Hillion var moderator.

2.4 Allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor
Utöver att ta fram och göra Sieps rapporter och analyser tillgängliga för aktörer i den politiska
beslutsprocessen ingår det även i uppdraget att självständigt och objektivt bidra till en allsidig
belysning av aktuella europapolitiska frågor. Sieps har tidigare år inte särredovisat detta i
årsredovisningen, men det har uppstått ett ökat tryck på myndigheten att delta i olika sammanhang
för att just förklara och bidra med kunskap om aktuella EU-frågor.
Trycket från massmedier har varit fortsatt högt även under 2017 och därutöver deltar Sieps personal i
det offentliga samtalet om EU genom externa föredrag, deltagande i paneler eller olika former av
moderatorsuppdrag. Sieps har därför valt att resultatredovisningen även ska belysa den delen.
Det har under året handlat om en rad olika aktiviteter. Sieps personal har t.ex. deltagit vid EUministerns ”EU-handslag” runt om i landet och modererat samtal om EU. Så även i anslutning till
Göteborgstoppmötet. Sieps har även deltagit som moderatorer när EU-kommissionärer kommit till
Stockholm för att genomföra så kallade Medborgardialoger. Sieps har därutöver ett flertal gånger
deltagit i paneler när EU-kommissionen anordnat seminarier i Europahuset i Stockholm. Sieps
tillfrågades även löpande att moderera interna RK-seminarier när forskare/högre tjänstemän från EUkommissionen eller andra EU-institutioner bjudits in till Sverige. Det finns också en rad aktiviteter som
riktats till ytterligare målgrupper. Några exempel är medverkan i ”DN efter jobbet”, en föreläsning om
brexit för seniora journalister i Radiohuset och en föreläsning om ”EU och framtiden” för
skolambassadörer.
Under 2017 har Sieps förekommit i svenska medier i sammanlagt 1 199 medieinslag enligt en analys
utförd av mediebevakningsföretaget Retriever. Denna siffra utgår från antal omnämnanden. En
närmare granskning av analysen visar dock att ett TT-meddelande som kan få spridning i upp emot 40
artiklar i Sieps fall räknas 40 gånger. Enligt denna analys avser två tredjedelar av den totala spridningen
publicitet i samband med valet i Katalonien under hösten 2017. Dessa siffror överensstämmer dock
inte helt med verkligheten då Sieps har förekommit i flera sammanhang som inte täcks av rapporten.
Anledningen visar sig vara att mediebevakningsföretaget Retriever inte bevakar vissa av de forum där
Sieps ofta förekommer, såsom SVT Forum liksom programmen Studio Ett och Nordegren & Epstein i
Sveriges Radio. Sammanställningen ger alltså inte en fullständig bild av antalet tillfällen då Sieps
medverkat i medier under året. Av denna anledning har Sieps inte förlängt avtalet med Retriever utan
istället valt en annan lösning för att kunna följa utvecklingen under år 2018. För jämförelsens skull
redovisar vi dock uppgifterna från Retriever.
Tabell 13. Publicerade artiklar där Sieps nämns
2017
Publicerade artiklar
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1 199

2016

2015

760

265
15

2.5 Internationellt utbyte
Sieps har även i uppdrag att delta i internationellt utbyte inom myndighetens verksamhetsområde. Vi
ser det som en viktig uppgift att å ena sidan föra den diskussion om EU som pågår i andra
medlemsländer eller i Bryssel hem till Sverige, och att å andra sidan föra ut den diskussion som pågår
här hemma till andra länder och till Bryssel. Det har betydelse för Sverige att ett svenskt institut likt
Sieps bjuds in att delta i sammanhang där universitet, tankesmedjor eller andra organisationer
diskuterar frågor som har med EU:s utveckling att göra. Sieps har under året bl.a. deltagit i en större
konferens anordnad av det estniska ordförandeskapet ”Nation States or Member States: Reimagining
the European Union” i Tallinn. Sieps direktör har även under året ett par gånger blivit inbjuden och
deltagit vid arbetsmiddagar organiserade av Europeiska kommissionen, där företrädare för andra
europeiska tankesmedjor också närvarat.

2.6 EU-utbildningar
Under 2017 erbjöd Sieps 17 olika EU-utbildningar för anställda i offentlig verksamhet varav 2 är nya.
En av dem riktar sig till kommuner och en till myndighetsledningar. Totalt 34 utbildningstillfällen
genomfördes. Sammanlagt 685 personer deltog i utbildningarna, däribland 207 tjänstemän och
förtroendevalda på kommunal och regional nivå, 130 tjänstemän från Regeringskansliet samt 73
personer från myndigheters ledningsgrupper. Samtliga deltagare som besvarat kursutvärderingen
anser att föreläsaren belyst ämnet allsidigt och relevant.
Sieps fjärde uppdrag, som myndigheten genomför sedan den 1 januari 2013, är att som en del av
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska
unionen. Uppdraget ligger inom Sieps expertområde och utökades 2014 till att gälla hela den offentliga
förvaltningen. Det är Sieps som svarar för utformning av kursutbud, kvalitetssäkring av kurserna och
urval av utbildare. EU-utbildningarnas intäkter och kostnader redovisas under rubrik 2.7 Intäkter och
kostnader.
Nysatsning på kommuner och myndighetsledningar
Under 2017 erbjöd Sieps två nya avgiftsfria utbildningar. Den ena utbildningen riktar sig till tjänstemän
och förtroendevalda på kommunal nivå och den andra till myndigheters ledningsgrupper. EUupplysningen i seminarieform för myndighetsledningar under rubriken Myndigheternas roll i EUarbetet har givits i samarbete med Regeringskansliet. Kursen EU-utbildningen för kommuner har
utvecklats och genomförts i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och är anpassad för
kommunernas verksamhet. I syfte att öka spridningen och ge så många som möjligt tillgång till
informationen har kursen filmats och finns att se på Sieps webbplats under rubriken EU-utbildning för
kommuner. Mer information om dessa två nysatsningar 2017 som båda fortsätter under 2018 finns
under rubrik 2.6.1 och 2.6.2.

2.6.1 Utbildningsutbud
Sieps tillhandahåller huvudsakligen två typer av EU-utbildningar: allmänna och specialiserade. Med
allmänna EU-utbildningar avses kurser om EU:s historia, uppbyggnad och verksamhet. Med
specialiserade EU-utbildningar avses kurser som riktar sig till en mer specifik kategori tjänstemän i
offentlig verksamhet, exempelvis jurister. Därutöver erbjuder Sieps skräddarsydda EU-utbildningar
som utformas i samråd med beställaren och ska täcka dennes behov av kompetensförsörjning på EUområdet. Sieps utbildningar betonar områden som EU:s institutioner, den regionala dimensionen,
förhandlingsteknik, lagstiftningsprocessen och rättsordningen. År 2017 fanns 17 utbildningar i Sieps
fasta kursutbud, varav 11 var allmänna och 6 specialiserade och 15 av utbildningarna var
avgiftsfinansierade. Nedan ges en kort beskrivning av de utbildningar Sieps erbjöd under 2017.
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Allmänna EU-utbildningar
Grundläggande EU-kunskap (hel- och halvdag)
Kursens syfte är att ge en god förståelse för Europeiska unionens framväxt och hur den fungerar i
dag, med betoning på EU:s institutioner och beslutsprocess samt EU:s rättsakter och nationell
tillämpning av EU-rätten.
EU och Sverige (heldag samt en och en halv dag)
Kursen beskriver EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden. Frågor som
behandlas är bland andra kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna,
subsidiaritetsprincipen, valet av rättslig grund, EU-domstolens roll samt EU-rättens genomförande och
tillämpning i medlemsländerna.
EU:s institutioner i praktiken (tre dagar)
Kursen består av en teoridel som motsvarar kursen Grundläggande EU-kunskap samt en praktisk del
med besök vid EU:s institutioner i Bryssel. Kursen behandlar svensk EU-samordning och ger konkret
inblick i hur arbetet vid institutionerna i Bryssel går till.
Public Speaking Skills in an International Context (heldag samt utbyggd tvådagarskurs, engelska)
Kursens mål är att stärka deltagarnas förmåga att tala och påverka i internationella sammanhang.
Kursdeltagarna ges tillfälle att förbättra sina möjligheter att förmedla budskap och övertyga åhörare
med en annan kulturell bakgrund.
Practical Negotiation Skills in the EU (heldag samt utbyggd tvådagarskurs, engelska)
Kursen ger en verklig bild av hur en EU-förhandling går till samt vilka metoder och förhandlingstekniker
som är mest effektiva. Genom förhandlingsspel uppmärksammas deltagarna på faktorer som är viktiga
för att lyckas i EU-förhandlingar.
Den lokala och regionala nivån i EU (halvdag)
Under kursen uppmärksammas den lokala och regionala nivån i EU. Regioners ställning i EU:s
beslutsprocess och deras möjligheter att påverka EU:s politik tas upp. Särskild vikt läggs vid EU-frågor
som har stor praktisk betydelse för kommuner och landsting.
Writing and Interpreting Legal Texts in English (heldag, engelska)
Kursen är en workshop och vänder sig till tjänstemän som deltar vid förhandlingar och i
implementering av EU-rätten. Kursen fokuserar på hur man ska tolka rättsliga bestämmelser som
utarbetats på engelska och hur man utarbetar tydlig och effektiv juridisk text på engelska.
Öppenheten i EU:s lagstiftningsprocess (hel- eller halvdag)
Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om vilka handlingar som rör EU:s lagstiftningsprocess och
hur man får tillgång till dem. Deltagarna får bl.a. kunskap om vilka av EU:s handlingar som är offentliga
respektive vilka som är belagda med sekretess. Kursen beaktar även hur EU:s webbplatser och
databaser som innehåller allmänna handlingar kan användas.
EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning (heldag)
Kursen behandlar vad handläggare bör tänka på vid praktisk tillämpning av EU-rätten och införlivandet
av EU:s bestämmelser i svensk rätt. Särskild tonvikt läggs på EU:s rättskällor och tolkningsmetoder
samt de grundläggande principerna om direkt effekt, företräde och EU-konform tolkning.
Subsidiaritetsprincipen i praktiken (halvdag)
Kursen förklarar subsidiaritetsprincipen roll i EU:s konstitutionella system och ger tillfälle till diskussion
om subsidiaritetskontrollens omfattning och begränsningar samt hur kontrollen bör hanteras i Sverige.
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Att delegera och kontrollera – kommittologin efter Lissabon (halvdag)
Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om systemet för antagande och kontroll av delegerad
lagstiftning idag. Hur påverkar det nya systemet den institutionella maktbalansen och hur ser rättsläget
ut på området?
Specialiserade EU-utbildningar
EU:s regler om statligt stöd (heldag)
Kursen ger en överblick över EU:s statsstödsregler och förmedlar kunskap om hur dessa regler tolkas
och tillämpas.
Inremarknadsrätt – varor (heldag)
Kursen behandlar EU-fördragens regler om fri rörlighet för varor. Centrala principer som
likabehandling, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ägnas särskilt utrymme. Därutöver
diskuteras särskilt standardiseringens och harmoniseringens roll på den inre marknaden.
Inremarknadsrätt – personer och företag (heldag)
Kursen beskriver den inre marknadens framväxt och utveckling med fokus på den fria rörligheten för
personer och företag. EU:s regler för tjänster och etablering, utstationering av arbetstagare och
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer är frågor som behandlas utförligt.
EU:s budget (halvdag)
Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om framväxten av EU:s budget och vilka olika modeller för
finansiering som har lyfts fram över tid. Kursen beaktar även hur EU:s budget beslutas och används,
med betoning på EU:s strukturfonder.
Myndigheternas roll i EU-arbetet (1,5 timme)
I syfte att stärka det svenska EU-arbetet erbjuds myndighetsledningar ett seminarium om
myndigheternas roll i EU-arbetet. Ämnen som behandlas är bl.a. rollfördelningen i EU-arbetet mellan
regeringen och myndigheterna, framgångsfaktorer i förhandlingsarbetet, EU:s funktionssätt och
delaktighetsfrågor.
EU-utbildning för kommuner (1,5 timme)
Kursen redogör för EU:s funktionssätt, visar hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU:s arbete
samt ger några perspektiv på vad man som kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i
EU-politiken och bidra till dess utveckling.
Skräddarsydda utbildningar
Utbildningar som anpassas efter beställarens särskilda behov.

2.6.2 Utbildningstillfällen
Sieps utbildningar genomförs på beställning av en myndighet, kommun eller enhet och deltagarna är
tjänstemän och förtroendevalda politiker. Sieps har under 2017 genomfört 34 utbildningstillfällen vilka
hade 26 kvinnliga och 22 manliga föreläsare.
Förutom kursutbudet med de 17 utbildningarna erbjuder Sieps skräddarsydda utbildningar. I tabellen
nedan redovisas dessa utbildningar under rubriken Beställda skräddarsydda utbildningar och andra
utbildningsuppdrag. Men även utbildningarna i ordinarie kursutbud kan anpassas efter beställarens
behov vilket då oftast handlar om att beställaren vill ha en anpassning med exempel från eget
verksamhetsområde.
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18

Som framgår av tabellerna 14 och 15 har totalt 685 personer utbildats under 2017. Under 2016
utbildades 368 personer. Ökningen från 2016 beror framförallt på att Sieps under 2017 började ge
välbesökta kostnadsfria utbildningar för kommunerna i samarbete med SKL.
Tabell 14. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare 2017
Beställda utbildningar
Antal Utbildningens
utbildningslängd i dagar
tillfällen

Antal
deltagare
totalt

Varav antal
deltagare RK

Övriga
deltagare

EU och Sverige

1

0,5

40

0

40

EU och Sverige

2

1

49

0

49

EU och Sverige

1

1.5

24

24

0

Practical Negotiation Skills in the EU

3

1

38

0

38

Public Speaking Skills in an
International Context

2

1

12

0

12

Grundläggande EU-kunskap

6

0,5

98

0

98

EU:s regler om statligt stöd

3

0,5

55

55

0

EU-rättslig metod

3

1

40

25

15

Subsidiaritetsprincipen i
praktiken

1

0,5

15

15

0

Writing and Interpreting Legal
Texts in English

1

1

11

11

0

EU-utbildning för kommuner

4

0,25

207

0

207

Myndigheternas roll I EU-arbetet

6

0,25

73

0

73

1

0,5

23

0

23

685

130

555

Beställda skräddarsydda utbildningar och
andra utbildningsuppdrag
EU:s funktionssätt
Summa:

34

Tabell 15. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare i jämförelse med tidigare år
Antal
utbildningstillfällen

Antal deltagare
totalt

Varav deltagare
från RK

Övriga
deltagare

Beställda utbildningar 2017

34

685

130*

555

Beställda utbildningar 2016

26

368

201

167

Öppna** och beställda
26
509
183
326
utbildningar 2015
*En orsak till minskningen från tidigare år av antal deltagare från RK är att RK köpte in färre utbildningstillfällen
2017.
**Från och med 2016 erbjuder inte Sieps öppna utbildningar. Orsaken är att för få deltagare anmälde sig till
utbildningstillfällena vilket gjorde att de flesta behövde ställas in.
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I anslutning till utbildningstillfällena har en enkät delats ut till kursdeltagarna. Syftet är i första hand
att ge Sieps information om hur utbildningarna kan förbättras. På frågan om deltagaren tycker att
föreläsarens belysning av ämnet var allsidig och relevant svarade 100 procent ja 2017 och 2016, 2015
svarade 99 procent ja.
På frågan om kursinnehållet var vad deltagaren förväntat sig svarade 95 procent ja 2017, 2016 var
siffran 97 procent och 2015 svarade 94 procent ja.
På frågan om deltagaren kan tänka sig att delta i någon annan av Sieps EU-utbildningar svarade 95
procent ja 2017 och 100 procent 2016 samt 99 procent 2015.
På frågan hur väl kursdeltagaren tycker att kursinnehållet/budskapet förmedlades (presentation,
teknik) svarade 99 procent mycket bra/bra 2017. Motsvarande siffra för 2015 och 2016 var 98 procent.
På frågan om kursdeltagaren tycker att kursen har bidragit till att öka deras kunskap om ämnet svarade
81 procent ja, mycket 2017. Motsvarande siffra för 2016 och 2015 var 86 procent respektive 87
procent.
Regeringskansliet har valt att använda en egen enkät för utvärdering av Sieps kurstillfällen. Den
enkäten innehåller inte samma frågor som Sieps egen, vilket förklarar att svaren från RK:s enkät inte
ingår i redovisningen ovan. Tidigare år har Sieps redovisat svaren från RK:s enkät i en separat tabell.
Detta görs inte i år eftersom RK har bytt ut frågor och poängsystem i sin enkät vid två tillfällen under
året, vilket gör att jämförelse med tidigare år inte går att göra.

2.6.3 Utskick och webbplats
Information om EU-utbildningarna sprids dels via utskick, dels via webbplatsen. Under 2017 har Sieps
lanserat en ny webbplats i syfte att öka tillgänglighet och spridning. Under året har även ett utskick via
e-post gjorts i syfte att ge målgruppen direktinformation om utbildningar som kan vara intressanta för
dem i deras arbete. Tidigare år har Sieps också gjort brevutskick men valt att inte göra det under 2017
av kostnadsskäl. År 2016 skickades utbildningsinformation genom ett riktat brevutskick till 420
mottagare. År 2015 skickades utbildningsinformation genom två riktade brevutskick till 1 282
mottagare (i genomsnitt nåddes 641 mottagare av utskicken).
Under 2017 gjordes ett elektroniskt utskick med riktad utbildningsinformation till 779 mottagare.
Under 2016 skickades riktad utbildningsinformation elektroniskt till 1 536 mottagare, genom två
elektroniska utskick som nådde i genomsnitt 768 mottagare. 2015 skickades riktad
utbildningsinformation elektroniskt till 4 019 mottagare, genom fyra elektroniska utskick nåddes i
genomsnitt 1 005 mottagare.
Antal adresser i EU-utbildningars sändlista för e-postutskick uppgick 2017 till 779 adresser, 2016 till
1 432 och 2015 till 1 331 adresser. Minskningen av antal adresser i e-postsändlistan 2017 beror på att
en uppdatering av listan gjordes i samband med övergången till ett nytt utskickssystem, Apsis. När det
gäller brevutskick redovisas inte antalet adresser för 2017 eftersom det inte gjordes några brevutskick
under året, vilket var en kostnadsbesparing. Antal adresser i sändlistan för brevutskick om EUutbildningar uppgick 2016 till 724 adresser och 2015 till 854 adresser.
Under 2017 lanserades Sieps nya webbplats som liksom den gamla informerar om EU-utbildningarna
via www.sieps.se/eu-utbildningar. Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information. På den
specifika EU-utbildningssidan finns information om samtliga utbildningar och föreläsare samt ett
kalendarium där kommande utbildningstillfällen redovisas.
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2.7 Intäkter och kostnader
2.7.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter
Sieps intäkter utöver anslaget 2017 utgjordes av intäkter från den delvis avgiftsfinansierade
utbildningsverksamheten. Avgiftsintäkterna uppgick 2017 till 912 tkr.
Kostnaderna för intern administration uppgick 2017 till 6 715 tkr. Dessa har fördelats procentuellt på
kostnaderna för verksamheterna forskning, spridning, nätverk och EU-utbildningar. Kostnaderna för
intern administration ökade 2017, bidragande orsaker till det är att Sieps flyttade till andra lokaler
vilket medförde dubbla hyror under 6 månader samt flyttkostnader.
Tabell 16. kostnader (tkr)
Verksamhetens kostnader

2017

2016

2015

Forskning

7 023

7 632

8 887

Spridning
Nätverk

6 016
1 011

5 546
963

5 885
1 141

EU-utbildningar
Summa

2 081

1 985

2 456

16 130

16 126

18 369

EU-utbildningarna är, till skillnad från Sieps övriga verksamhet, delvis avgiftsfinansierad. Därför
redogörs nedan kort för utbildningsverksamhetens intäkter och kostnader. Intäkterna uppgick under
2017 till 2 081 tkr. Intäkterna kom från anslag och avgifter för genomförda utbildningar.
Avgiftsintäkterna uppgick till 912 tkr och anslaget till 1 168 tkr. Kostnaderna för
utbildningsverksamheten under 2017 uppgick till 1 255 tkr varav utbildningskostnaderna uppgick till
730 tkr och de verksamhetens administrativa kostnader till 526 tkr. Därtill kom den interna
fördelningen av OH-kostnader som uppgick till 824 tkr. Utbildningskostnaderna utgjordes av arvoden
till föreläsare, anställdas lön, kursmaterial, lokalkostnader samt resekostnader i samband med
utbildningstillfällena. De administrativa kostnaderna utgjordes av lönekostnader för anställda, samt
övriga administrationskostnader.
Tabell 17. Avgiftsbelagd verksamhet (tkr)
EU-utbildningar
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter
Kostnader
Netto, fördelat OH
Summa

2017
1 168
912
-1 255
-824
0

2016
913
1 072
-1 427
-559
0

2015
1 017
1 439
-1 700
-756
0

För att täcka mellanskillnaden mellan avgiftsintäkter och verksamhetens kostnader brukas Sieps
anslagsmedel, i enlighet med SFS 2014:1100.
I Sieps regleringsbrev för 2017 är den avgiftsbelagda verksamhetens budget för intäkter respektive
kostnader 1 500 tkr. Utbildningarna är efterfrågestyrda och Sieps får ta ut avgifter för
utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning. Under 2017 har Sieps valt att genomföra
en del avgiftsfria utbildningar varför kostnaderna överstiger intäkterna.
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2.7.2 Kostnader fördelade på publikationer, seminarier och EU-utbildningar
De prestationstyper som representerar Sieps kärnverksamhet är publikationer, seminarier och EUutbildningar. Kostnaden för Sieps internadministration har fördelats procentuellt på
kärnverksamheterna. I tabell 18-20 framgår även kostnadsfördelningen inom respektive
kärnverksamhet.
Tabell 18. Kostnader för publikationer (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Publikationer
Forskning/forskningshandläggning
Tryck/korrektur/översättning
Indirekta kostnader/Intern administration
Summa

2017
4 019
556
3 003
7 023

2016
5 102
638
2 529
8 269

2015
4 644
556
4 243
9 443

2017
1 602
1 243
2 845

2016
1 720
957
2 677

2015
1 657
1 212
2 869

2017
1 065
1 016
2 081

2016
1 085
900
1 985

2015
1 252
1 204
2 456

Tabell 19. Kostnader för seminarier (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Seminarier
Seminarier
Indirekta kostnader/Intern administration
Summa
Tabell 20. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

EU-utbildningar
Utbildningskostnader
Indirekta kostnader/Intern administration
Summa

2.8 Personal och kompetens
Under 2017 hade Sieps totalt 18 anställda, varav tolv kvinnor och sex män. Kärnkompetensen utgjordes
av fyra forskare och en utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi samt en
forskare och två utredare i statsvetenskap.
Sieps personal utgörs av ledning (direktör och ställföreträdande direktör), kärnverksamhet (forskare
och utredare) samt stödverksamhet (ekonomi, budget och EU-utbildningssamordnare, personal- och
forskningssamordnare, webbsamordnare samt redaktör).
I kärnverksamheten ingick under 2017 fyra forskare i juridik varav två på deltid, en forskare i
statsvetenskap och en forskare i nationalekonomi som började sin tjänstgöring i december. Vidare en
utredare i juridik, två i statsvetenskap och en i nationalekonomi samt en utredare som arbetade med
utveckling av EU-utbildningarna. Stödverksamheten hade totalt fem anställda 2017 varav en person
på deltid och en person som gick i pension och ersattes.
Antalet årsarbetskrafter under 2017 var 10,08.
Rekrytering
Under 2017 har en ny redaktör anställts för att efterträda den tidigare informatör/redaktören som gått
i pension. Vidare har en ny forskare i nationalekonomi anställts samt ett par vikariat för medarbetare
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som varit föräldralediga eller tjänstlediga för utbildning. Det är generellt inte några problem att
rekrytera personal, vare sig till kärn- eller stödverksamheten.
Kompetensutveckling
En bas i kompetensutvecklingen är lärandet i arbetet, vilket är givet i en kunskapsorganisation som
Sieps. Utredarna och forskarna tar egna initiativ och uppmuntras att delta i seminarier som andra
anordnar, såväl i Sverige som i andra länder. Sieps personal medverkar även i betydande utsträckning
i Sieps öppna seminarier och deltar därmed också i verksamhet som ligger utanför det egna
ansvarsområdet.
Även inom stödverksamheten finns givetvis utrymme för kompetensutveckling.
Arbetsmiljö och hälsa
Sieps har sjukvårdsavtal med Previa, vilket gör det möjligt för medarbetarna att använda sig av
företagshälsovården när det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Medarbetarna får dessutom varje år
ett friskvårdsbidrag och även möjlighet att under en arbetstimme i veckan utöva motion.
Anställdas sjukfrånvaro beskrivs i den finansiella redovisningen på sid 30.
Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning
Kompetenshöjande satsningar kommer att fortsätta. De nätverk och externa expertgrupper som
utredare och forskare ingår i är ytterligare ett led i kompetensförsörjningen. Kontakt med
internationella och nationella policyorienterade nätverk kommer därför även i framtiden att
uppmuntras, där det bedöms vara relevant för den enskildes expertområde. Andra kompetenshöjande
utbildningar kommer att fortsatt erbjudas, utifrån behov som har identifierats under utvecklingssamtal
eller i andra sammanhang.
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3

FINANSIELL REDOVISNING

3.1 Sammanställning väsentliga uppgifter
(tkr)

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Anslagskredit
Uo 1 9:1 ap1
Beviljad
Utnyttjad
Uo 2 1:1 ap5
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande Uo 1 9:1 ap1
Anslagssparande Uo 1 6:1 ap2

2017

2016

2015

2014

2013

500
443

500
24

500
66

500
299

500
321

1 564
0

1 564
0

1 528
0

1 400
0

1 338
0

0
15

0
9

0
5

11
0

17
2

1 500
919

1 500
1 072

1 500
1 449

1 500
1 338

1 500
1 035

490
0

469
0

916
318

456
0

417
0

-

-

-

-

30
0

1 897
-

647
-

0
191

1 128
-

471
-

10
14

11
13

11
16

10
16

11
12

1 611

1 461

1 657

1 610

1 408

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bemyndiganden - ej tillämplig
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* I beräkningen av medelantalet anställda 2014 - 2017 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
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3.2 Resultaträkning
2017

2016

15 323
919
1

15 054
1 072
0

16 242

16 126

-9 861
-1 466
-4 783
-21
-112

-10 256
-925
-4 892
-12
-43

-16 242

-16 126

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Finansiella intäkter

1
2

Summa

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
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3.3 Balansräkning
(tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Summa

6

180
180

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa

7

263
263

197
197

3
336
339

0
462
462

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa

8

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

9

347
347

295
295

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

10

-1 885
-1 885

-636
-636

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

3 841
3 841

2 598
2 598

SUMMA TILLGÅNGAR

3 085

2 916

0
0
0

0
0
0

12

200
200

182
182

13

443
401
355
181
1 381

24
641
782
192
1 640

1 504
1 504

1 095
1 095

3 085

2 916

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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3.4 Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. överföringsbelopp

(tkr)

Not

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Uo 1:9:1 Ramanslag
ap.1 Svenska institutet
för europapolitiska
studier

17

Summa

647

16 739

-167

17 220

-15 323

1 897

647

16 739

-167

17 220

-15 323

1 897

3.5 Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) bokföring följer god redovisningssed och
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter
och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till
denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget
enligt undantagsbestämmelsen. Ingen förändring av beloppet skedde under år 2017.
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Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Om den ekonomiska livslängden understiger tre år får anskaffningen redovisas som en
anläggningstillgång ändå om kostnadsfördelningen över tid annars skulle påverkas väsentligt.
Bärbara datorer kostnadsförs vid inköpstillfället, undantaget när ett flertal bärbara datorer
köps in vid samma köptillfälle då tillämpas en avskrivningstid på tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år
Datorer och kringutrustning
Dataprogram, licenser och andra rättigheter
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner
5 år

Servrar inkl. nätverk
Möbler

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Ledande befattningshavare/ styrelseuppdrag
Direktör Eva Sjögren
Inga andra uppdrag

Ersättning i tkr
1 024

Göran von Sydow
Suppleant i styrelse - Brf Fredhällen 3, Fredhällsgatan 3

712

Inga förmåner
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Insynsrådsledamöter/ andra styrelseuppdrag

Ersättning i tkr

Lars Calmfors, ledamot, 170101–171231
Ordförande Arbetsmarknadsekonomiska Rådet
Styrelseledamot Calmfors Economics AB

0

Per Cramér, ledamot, 170101–171231
Revisor, Stiftelsen Clara Lachmans Fond
Styrelseledamot, Stift. för ekonomisk forskning Västsverige
Styrelseledamot, Stift. Göteborg handelshögskolefond
Styrelseledamot, Stift. Centrum för finans
Styrelseledamot, Stift. Handelshögskolans jubileumsfond
Styrelseledamot, Stift. Handelshögskolans högtidsfond
Styrelseledamot, Stift. Västra kretsens av Svenska Civilekonomföreningen Stipendiefond
Styrelseledamot, Göteborg Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

0

Styrelseledamot, Stift. Félix Neuberghs Professur i Bank-och Finansvetenskap vid
Handelshögskolan
Styrelseledamot, GU School of Executive Education AB
Styrelseledamot, Göteborg Internationella Film Festival
Maria Strömvik, ledamot, 170101–171231
Insynsrådsledamot, Folke Bernadotteakademin (FBA)
Styrelseledamot, Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap

0

Ylva Nilsson, ledamot, 170101–171231
Byggebo AB, Oskarshamn
Advisory board, Europaforum i Hässleholm
Mötfors Fiber EK För

0

Ewa Rabinowicz, ledamot, 170101–171231
Inga andra uppdrag

0

Thomas Persson, ledamot, 170101–171231
Instutionsstyrelsen, Statsvetenskapliga institutet, Uppsala Universitet

0

På grund av att Sieps utbetalde dubbla mötesarvoden till insynsrådsmedlemmarna för deltagande i
insynsrådsmöten under år 2015 har Sieps år 2017 fakturerat tre av de medlemmar som fick dubbelt arvode år
2015 för ett insynsrådsmöte vardera. Det beror på att dessa medlemmar inte deltog i så
många möten under år 2017 att summan kunnat kvittas mot den dubbla arvoderingen år 2015.
Övriga ledamöter har deltagit i tillräckligt många möten under år 2017 för att kunna kvitta den dubbla
utbetalningen år 2015. Därmed har Sieps inte utbetalat något arvode till ledamöterna 2017.
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Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden.
Vidare redovisas hur stor andel av totala sjukfrånvaron som avser en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda
ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. Sjukfrånvaro för grupperna kvinnor, män, anställda under
29 år samt anställda över 50 år lämnas inte eftersom antalet anställda i respektive grupp är under tio.
Sjukfrånvaro
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda - 29 år
Anställda 30 år - 49 år
Anställda 50 år -

2017
0.9
0
1.0
-

2016
1,3
0
1,2
-

2015
3,6
60,7
-

Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

2017

2016

912
7
919

1 072
0
1 072

Intäkter 2017
1 500
912

Kostnader 2017
1 500
730

1
1

0
0

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

6 323
58
3 264
274
9 861

6 841
749
3 193
222
10 256

Övriga driftkostnader
Köp av tjänster
Övrigt
Summa

4 153
630
4 783

4 379
513
4 892

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Avgifter från EU-utbildningar
Intäkter från försäljning av inventarie
Summa
Avgiftsbelagd verksamhet utbildning
Beräknad budget enligt regleringsbrev
EU-utbildningar

Not

2

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto och lån i Riksgäldskontoret
Summa

Not

Not

3

4
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Not

5

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

15
6
21

9
3
12

2017-12-31

2016-12-31

196
203
-72
328
-196
-23
72
-147
180

196
0
0
196
-196
0
0
-196
0

717
158
-282
593
-520
-89
279
-330
263

544
173
0
717
-478
-42
0
-520
197

156
180
336

305
157
462

317
30
347

234
61
295

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har under året
varit negativ.

Balansräkning
Not

6

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Sieps har under år 2017 utvecklat sin webbsida.

Not

7

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Sieps har under år 2017 köpt möbler och dataskärmar.

Not

8

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa
Kundfordringar hos andra myndigheter avser ersättning för EUutbildningar.

Not

9

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
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Not

10 Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde

0

484

0

-484

0

0

-647
15 323
-16 739
167

318
15 054
-16 019
0

-1 897

-647

11

11

11

11

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

0
0
0

100
-583
483

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

0

0

-1 885

-636

182
18
200

163
19
182

24
534
-115
443

66
0
-42
24

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Ingående balans
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag

Summa Avräkning med statsverket
Not

11 Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon
specifikationstabell.

Not

12 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Inget av avsättningen kommer att utnyttjas under år 2018.

Not

13 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
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Beviljad låneram enligt regleringsbrev

500

500

7
185
209
401

44
233
364
641

180
1
181

192
0
192

594
317
155

646
30
217

205
232
1 504

202
0
1 095

Lån hos Riksgäldskontoret har ökat under år 2017 eftersom Sieps har utvecklat sin
webbsida och köpt möbler samt dataskärmar.
Not

14 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Not

Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa
15 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not

16 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna arvoden till författare enligt kontrakt
Beräknade konstnader för Statens servicecenter och Riksrevisionen
Övrigt
Summa

Anslagsredovisning
Not 17 Uo 1 9:1 ap.1
Svenska institutet för europapolitiska studier
Enligt regeringsbeslutet 2017-03-16 (SB2017/00489/FCK) har Svenska
institutet för europapolitiska studier (Sieps) en anslagskredit på 490 tkr.
Sieps har inte utnyttjat krediten under året.
Anslaget är räntebärande.
Sieps har överskjutande medel 2017 på mer än 10 % av tilldelat anslag.
Det beror dels på att budgeterade utgifter för renovering av de nya
lokalerna på Torsgatan inte föll ut under 2017 och dels på att personal
av olika oförutsedda skäl inte har kunnat rekryteras i den takt som
beräknats i budgeten.
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