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Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar  
för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handels-
politik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spel-
regler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en 
effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handels-
system med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt  
uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: 
på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, 
framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO.

Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och 
förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl 
om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som 
långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter 

syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för  
samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling.

Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot 
företag. Exempelvis finns på kollegiet Solvitcenter som hjälper 
företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på 
EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handels- 
procedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. 

I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd  
till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklings- 
samarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade 
Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i 
deras handel med Sverige och EU.
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Solvit är en informell problemlösningsmekanism som initierats av Europeiska kommissionen  
(kommissionen) i syfte att snabbt och pragmatiskt komma till rätta med hinder för den fria rörligheten 
på den inre marknaden. Solvit finns representerat med ett center i varje EU-land och även i EES-
länderna Norge, Liechtenstein och Island. I Sverige finns Solvit hos Kommerskollegium, som har i upp-
drag att verka för en väl fungerande inre marknad. Till Solvit kan företag och privatpersoner anmäla 
hinder som de upplever att myndigheter orsakar genom att inte tillämpa EU-rätten korrekt. Hindret 
kan också bestå i att den nationella lagstiftningen inte stämmer överens med EU-rätten.

Solvit är ett snabbt och kostnadsfritt alternativ till att få sin sak prövad i domstol. Solvit fattar inga 
formella beslut och kan inte utfärda sanktioner, utan arbetar informellt genom att föra dialog  
med de myndigheter som berörs. Målsättningen är att finna en lösning på det anmälda problemet inom 
tio veckor. Om detta inte lyckas kan anmälaren vända sig direkt till kommissionen med sitt klagomål.  
I de fall där hindret beror på att nationell lagstiftning inte är förenlig med EU-rätten uppmärksammar 
Solvit regeringen på problemet i syfte att nå en lösning. 

Solvit är en framgångsrik problemlösare, men i ärenden där det visar sig att inget EU-rättsligt brott 
föreligger kan Solvit istället fylla en viktig funktion genom att klargöra rättsläget för den som anmält 
ärendet. 

Solvit utgör också en användbar källa till information om vilka hinder som finns på den inre 
marknaden. I de fall Solvit inte når en lösning är det viktigt att kommissionen fångar upp det identifi-
erade problemet och driver frågan vidare. Detta gäller framförallt så kallade strukturella problem, det 
vill säga ärenden där hindret inte beror på felaktig tillämpning i det enskilda fallet utan på strukturella 
faktorer som kräver en övergripande lösning som till exempel en ändring i lag. Att åstadkomma sådana 
lösningar är särskilt viktigt eftersom det har en positiv verkan för många.

En väl fungerande inre marknad är avgörande för EU-samarbetet och den fria rörligheten behöver 
därför värnas på olika sätt. Detta blir särskilt viktigt i tider av bristande tilltro till vad den inre 
marknaden kan tillföra företag och medborgare. En funktion som verkar dagligen och som är direkt 
involverad i enskilda problem kan på ett konkret och effektivt sätt bidra till att infria de förväntningar 
som finns på en väl fungerande inre marknad. 

Enligt Kommerskollegiums instruktion1 ska myndigheten varje år rapportera om arbetet inom Solvit. 
Detta års rapport har gjorts av utredaren Fredrik Ahlstedt.

Inledning1
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Solvits arbete under 20172

Solvit-nätverket avslutade under 2017 cirka 21002 
ärenden, vilket är en minskning med ungefär 300 
ärenden jämfört med förra året. Majoriteten av 
ärendena rör personrörlighet och problem relat-
erade till socialförsäkring. Andelen lösta ärenden 
minskade från 89 till 87 procent. Att ett ärende 
avslutas som löst innebär att det anmälda prob-
lemet antingen har åtgärdats eller att det har  
kunnat klarläggas att det inte föreligger någon 
överträdelse av EU-rätten.

Antalet inkomna ärenden till Solvit Sverige 
ökade under 2017 från 175 till 1933. Fördelningen 
av ärenden per rörlighet är ungefär densamma 
som föregående år. Majoriteten av ärendena, 
cirka 80 procent, handlar om personrörlighet. 

Andelen lösta ärenden var för Sveriges del av-
sevärt lägre än genomsnittet för Solvit-nätverket. 
Den låga lösningsfrekvensen beror på två struk-

turella problem. Som nämnts ovan avses med 
strukturella problem återkommande ärenden  
där problemet har sin grund i att till exempel en 
nationell lag eller administrativ praxis är ofören-
lig med EU-rätten. 

Det ena återkommande problemet handlar om 
att den svenska lagstiftningen om folkbokföring i 
många fall gör det svårt för EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar att utnyttja rätten till 
fri rörlighet. Detta på grund av personnumrets 
betydelse i det svenska samhället. Det andra hand-
lar om att EU-medborgares familjemedlemmar 
från tredje land får vänta alltför länge på att få 
sina uppehållskort, vilket beror på hög arbets-
belastning hos Migrationsverket. 

Solvit är i de flesta fall oförmöget att själv 
åstadkomma lösningar i ärenden som avser 
strukturella problem och är då beroende av att  
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de uppmärksammas och åtgärdas av andra 
aktörer på nationell nivå eller av kommissionen. 
Eftersom de med få undantag stängs som olösta 
påverkar de statistiken negativt.

De ärenden som anmäls av företag rör i huvud-
sak fri rörlighet för varor och tjänster samt frågor 
om skatt. I den mån hinder uppstår kan den kost-
nadsfria hjälp som Solvit erbjuder utgöra ett 
utmärkt sätt att snabbt komma till rätta med 
problem. Särskilt värdefullt kan detta vara för 
små och medelstora företag, som kanske inte har 
egen juridisk eller annan hjälp att tillgå. 

Antalet företagsärenden var liksom tidigare år 
lågt, både för nätverket i stort och för Solvit  
Sverige. Att företag inte anmäler ärenden till 
Solvit kan ha flera förklaringar. Ett möjligt skäl  
är att företagen inte känner till att Solvit finns, 
varför Solvit arbetar för att hitta sätt att nå ut till 
företagen med information om verktyget. Före-
tagen invänder ibland att ärenden hos Solvit tar 
för lång tid, men detta ska då jämföras med den 
tid det hade tagit att pröva frågan i domstol.

Ett annat skäl som har kunnat anas vid konsul-
tationer och andra diskussioner med företag är 

att tilltron till Solvits förmåga att lösa problem  
är dålig, eftersom det är en informell funktion. 
Andelen lösta företagsärenden för nätverket i 
stort var dock under 2017 hela 76 procent. Ett  
sätt att öka tilltron kan vara att Solvit i större 
utsträckning får en handlingskraftig partner i 
kommissionen och att den följer upp de ärenden 
som Solvit inte lyckas lösa. 
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Sammanställning av ärenden3

Varje år gör Solvit Sverige en sammanställning av 
ett antal ärenden i syfte att beskriva verksam-
heten.

3.1 Fri rörlighet för personer

De allra flesta ärenden som kommer till Solvit 
handlar om fri rörlighet för personer, bland annat 
relaterade till olika former av uppehållsrätt. 
Medlemsstaternas genomförande av det så 
kallade personrörlighetsdirektivet4, som ligger 
till grund för en stor del av reglerna på detta 
område, har varit bristfällig och kan vara en 
förklaring till de många hindren.

En stor del av de ärenden som Solvit Sverige 
har tagit emot under 2017, liksom tidigare år,  
handlar om svårigheter för EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar att bli folkbokförda och 
få personnummer. Som tidigare nämnts är detta 
ett strukturellt problem som ställer till det för 
många, eftersom ett liv i Sverige utan person-
nummer blir mycket besvärligt. Solvit Sverige får 
utöver ärenden ett stort antal telefonsamtal och 
epost angående denna fråga och sidorna på kolle-
giets webbplats om att leva i Sverige utan person-
nummer har många besökare.5 Frågan har även 
uppmärksammats i media6 samt i klagomål7 till 
kommissionen och Europaparlamentet. 

Problemen kring personnummer handlar inte 
om felaktig tillämpning i enskilda fall utan om att 
de nationella reglerna inte går att tillämpa utan 
att det får konsekvenser för den fria rörligheten 
för personer. Kravet på ett års framtida vistelse 
för att bli folkbokförd gör att personer med uppe-

hållsrätt i Sverige, som inte avser eller inte kan 
visa att de kommer att stanna i landet under 
minst ett års tid, nekas personnummer. Svårig-
heterna att erhålla personnummer beror även på 
Skatteverkets högt ställda krav i situationer då 
sökanden har privat sjukförsäkring istället för att 
omfattas av hemlandets socialförsäkring. Skatte-
verket har gjort ändringar i sina interna riktlinjer  
i syfte att minska problemet, dels genom att 
betona att det är ett antaglighetskrav som gäller 
vad avser kravet på ett års vistelse, dels genom att 
sänka de krav som ställs på privata sjukförsäkring-
ar. Det återstår att se om dessa ändringar får 
någon effekt.

Solvit har sedan länge arbetat för att lösa prob-
lemen kring personnummer. Bland annat har en 
rapport tagits fram som redogör för vilka prob-
lem EU-medborgare utan personnummer möter i 
Sverige8, ett förslag9 till möjliga lösningar presen-
terats och en enkät10 till Sveriges kommuner  
gällande dessa personers tillgång till SFI genom-
förts. Solvit har även kontinuerligt fört en dialog 
med kommissionen, Regeringskansliet och  
Skatteverket kring problemet, bland annat 
genom att bistå i det regeringsuppdrag11 som 
Skatteverket fick under 2017 kring denna fråga. 

För svenskt vidkommande är det, som nämnts 
ovan, problematiskt att handläggningstiderna i 
många fall överskrider vad som är tillåtet när det 
gäller ärenden om uppehållskort för EU-medbor-
gares familjemedlemmar från tredje land. Enligt 
personrörlighetsdirektivet ska uppehållskort 
utfärdas inom sex månader, men i praktiken tar 
det ofta mer än dubbelt så lång tid för Migrations-
verket att handlägga dessa ärenden.
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Ett område där privatpersoner har särskilt stor 
nytta av SOLVIT är socialförsäkring. Reglerna på 
detta område är inte gemensamma utan varje 
medlemsstat har sina egna nationella regler. Det 
finns däremot EU-rättsliga regler12 om samord-
ning av de nationella reglerna, som syftar till att 
EU-medborgare inte ska hamna mellan stolarna 
när de flyttar mellan olika medlemsstater. Sam-
ordningsreglerna är komplicerade och tillämpas 
ofta i komplexa situationer, vilket sannolikt är 
anledningen till att ärenden om socialförsäkring 
hör till de allra vanligast förekommande ärende-
typerna inom nätverket. 

Det förekommer också många ärenden som 
handlar om att EU-medborgares familjemedlem-
mar från tredje land nekats visum till bland annat 
Sverige på felaktiga grunder. Ett vanligt problem 
är att svenska ambassader kräver att få se hand-
lingar som de inte har rätt att begära.

Ett mycket begränsat antal ärenden inom 
Solvit-nätverket avser den fria rörligheten för 
arbetstagare. Solvit Sverige har under 2017 inte 
haft något sådant ärende. Många ärenden som rör 
personrörlighet kan dock sägas påverka den fria 
rörligheten för arbetstagare, genom att den 
bakomliggande orsaken till att EU-medborgaren 
har förflyttat sig till en annan medlemsstat är en 
anställning. Det är även ett exempel på hur  
hinder för personers fria rörlighet kan påverka 
företag. För svenskt vidkommande gör exempel-
vis avsaknad av personnummer det svårt för 
företag att anställa och betala ut lön till personer 
från andra EU-länder.13

 
Nedan följer några exempel på ärenden om 

personrörlighet som Solvit Sverige har hanterat 
under det gångna året.

Arbetsgivarens skulder skäl  
till nekat personnummer
En italiensk medborgare hade fått anställning i 
Sverige och därefter ansökt om personnummer. 
Ansökan avslogs då arbetsgivaren hade skulder 
hos Kronofogdemyndigheten, varför Skatte- 
verket ansåg att anställningen inte visade att 
kravet på ett års framtida vistelse var uppfyllt. 
Ärendet avslutades som olöst och är som tidigare 
nämnts ett exempel på ett strukturellt problem.

Lång handläggningstid för  
ansökan om uppehållskort
En amerikansk medborgare som flyttat till  
Sverige tillsammans med sin slovakiska flickvän 
hade ansökt om uppehållskort. Trots att uppe-
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hållskort ska utfärdas inom sex månader hade 
anmälaren väntat över ett år utan att få något 
beslut. Solvit kontaktade därför Migrationsverket 
som bekräftade att handläggningstiderna för 
denna typ av ärende överskred de tillåtna. Ären-
det avslutades som olöst och är som tidigare 
nämnts ett exempel på ett strukturellt problem.

EU-medborgare i behov  
av operation i Sverige
En pensionär med både grekiskt och slovakiskt 
medborgarskap hade flyttat till Sverige när det 
upptäcktes att denne var i behov av en operation. 
På grund av anmälarens hälsotillstånd vore det 
riskfyllt att återvända till hemlandet. Anmälaren 
hade betalat avgifter till både grekisk och slovak-
isk sjukförsäkring och fråga uppkom därför vilket 
land som skulle stå för vårdkostnaderna. Då pen-
sionen betalades ut från Grekland lyckades Solvit 
förmå grekiska myndigheter att stå för kostnaden 
samt utfärda de intyg som krävdes för att 
anmälaren skulle kunna opereras i Sverige. 

Otillåtet krav på vistelsens längd i 
samband med visumansökan
En irakisk medborgare gift med en brittisk med-
borgare hade ansökt om visum för att besöka 
Sverige under 15 dagar tillsammans med sin make. 
Ansökan avslogs med motiveringen att vistelsens 
längd inte var tillräcklig för att den brittiska med-
borgaren skulle anses utnyttja sin fria rörlighet 
på ett sådant sätt att han – och därmed även den 
irakiska makan – omfattades av personrörlighets-
direktivet. Eftersom direktivet inte uppställer 
något krav på vistelsens längd ansåg Solvit att 
beslutet stred mot EU-rätten. Anmälaren valde 
dock att överklaga beslutet till Migrations- 
domstolen varför ärendet avvisades. Solvit kan 
inte ingripa i ärenden som är föremål för en  
domstolsprövning.

3.2 Fri rörlighet för varor

Antalet ärenden hos Solvit som rör varor har 
sjunkit de senaste åren och utgör nu en väldigt 
liten del. Den fria rörligheten för varor är viktig 
för många företag, men det är inte bara företag 
som berörs. Ärenden inom denna kategori kan till 
exempel handla om fordonsregistrering, något 
som ofta blir aktuellt för enskilda som flyttar 
mellan medlemsstater. 

Nedan följer några exempel på ärenden om fri 
rörlighet för varor som Solvit Sverige har han-
terat under det gångna året.

Användningsbegränsning  
för hundburar
Ett norskt företag ville i Sverige tillhandahålla 
burar för tillfällig förvaring av hundar. Produkten 
kan närmast liknas vid ett slags hundparkering 
att använda utanför exempelvis matvarubutiker 
medan hundägarna handlar. Hundar får enligt 
svensk lagstiftning inte förvaras i burar utom i 
vissa särskilda situationer, exempelvis vid trans-
port. Anmälaren hade därför vänt sig till Jord-
bruksverket för att försöka få ett undantag från 
reglerna, men någon sådan möjlighet ges inte i 
lagstiftningen. För att produkten ska kunna säljas 
i Sverige måste en lagändring ske. Ärendet av-
slutades som olöst och Regeringskansliet har 
informerats om ärendet.

Endast norska stickproppar tillverkade 
i Norge får säljas i Sverige
Ett finskt företag som tillverkade stickproppar 
enligt norsk standard kontaktade Solvit eftersom 
produkterna inte fick säljas i Sverige, trots att de 
såldes lagligen i Norge. Företaget ansåg att dessa 
borde tillåtas i Sverige enligt principen om öm-
sesidigt erkännande. Denna princip innebär att 
en vara som sålts lagligen i en medlemsstat i regel 
ska tillåtas i ett annan. Norge är emellertid inte 
medlem i EU och för produkter som endast är 
saluförda i ett EES-land gäller principen bara om 
varan även har sitt ursprung i samma land. Ären-
det avslutades därför som ett klarläggande av att 
ingen överträdelse av EU-rätten ägt rum.

Standard för leksaker fick krävas för 
test av barnklädesplagg 
Slovakiska myndigheter krävde att ett svenskt 
klädföretag återkallade en barntröja med paljet-
ter då de ansåg att tröjan utgjorde en fara för 
användarna. Tröjan var testad enligt en standard 
för barnkläder, men myndigheterna krävde att 
den skulle vara testad enligt en standard för lek-
saker. Produkten hade därför anmälts i RAPEX, 
som är ett varningssystem inom EU för produk-
ter med säkerhetsbrister. De slovakiska myndig-
heternas motivering bakom anmälan godtogs av 
kommissionen, varför Solvit-ärendet fick av- 
slutas som ett klarläggande av att ingen över-
trädelse av EU-rätten ägt rum.
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3.3 Fri rörlighet för tjänster

Den fria rörligheten för tjänster får allt större 
betydelse. Med nya typer av tjänster kan nya typer 
av hinder uppkomma, särskilt på de områden där 
lagstiftningen ännu inte följt utvecklingen. 
Likaså där nya regler antagits i strid mot reglerna 
om fri rörlighet. Antalet ärenden om tjänsterör-
lighet, som i huvudsak utgörs av företagsärenden, 
är emellertid inte särskilt högt.

Nedan följer några exempel på ärenden om fri 
rörlighet för tjänster som Solvit Sverige har han-
terat under det gångna året.

Mobil fiskbutik fick bedriva  
försäljning i Finland
Ett svenskt företag i norra Sverige som sålde fisk 
från mobila butiker fick inte bedriva försäljning i 
Finland utan att ha en fast lokal i landet. Detta 
gjorde det svårt för företaget att utvidga sin verk-
samhet till Finland. Anledningen bakom kravet 
på fast lokal var att finska myndigheter skulle 
kunna utföra inspektioner. Både företagets fasta 
lokaler i Sverige och de mobila butikerna var god-
kända enligt gällande EU-förordning, samt kon-
trollerades regelbundet av svenska myndigheter 
utifrån EU-gemensamma regler. Solvit lyckades 
därför övertyga den finska myndigheten att inte 
tillämpa kravet på fast lokal och en ändring av det 
finska regelverket kommer att ske vad gäller 
företag från andra EU-länder.

Norsk jägare diskriminerad vid 
småviltsjakt i Sverige
En norsk medborgare kontaktade Solvit då han 
ansåg sig hindrad att motta jakttjänster i Sverige 
på samma villkor som jägare bosatta här. Enligt 
en nyligen antagen lagändring ska rätt till 
småviltjakt på statens mark ovanför odlings-
gränsen och på renbetesfjällen i första hand ges 
till den som är bosatt i Sverige, eller som omfat-
tas av reglerna om fri rörlighet samt har uppnått 
en närmare anknytning till Sverige. Med närmare 
anknytning avses att personen i fråga äger en 

fastighet i Sverige, driver näringsverksamhet i 
Sverige, har anställning i Sverige eller liknande. 
Anmälaren saknade sådan anknytning till Sverige. 
Rätt till småviltjakt får dock även upplåtas till 
annan, men först tre veckor in i jaktsäsongen. 
Solvit bedömde att lagen stred mot både det 
allmänna diskrimineringsförbudet i artikel 18 i 
EUF-fördraget samt mot den fria rörligheten för 
tjänster.14 Solvit rådgjorde även med kommis-
sionen som delade bedömningen. Vid kontakt 
med de tre berörda länsstyrelserna fick Solvit 
beskedet att de delar regeringens bedömning att 
reglerna är förenliga med EU-rätten. Ärendena 
avslutades därför som olösta och Regeringskans-
liet samt kommissionen har informerats om 
problemet.

3.4 Fri rörlighet för kapital

Den fria rörligheten för kapital är den frihet som 
genererar minst antal ärenden inom Solvit, både 
vad gäller nätverket i sin helhet och Solvit Sverige. 
Området omfattar exempelvis olika finansiella 
transaktioner, investeringar i företag och förvärv 
av fast egendom. Under 2017 har Solvit Sverige 
hanterat ovanligt många ärenden om fri rörlighet 
för kapital. Emellertid avser samtliga ärenden ett 
och samma problem.

Lettiskt språkkrav för förvärv av mark
Ärendena (totalt 11 stycken) avsåg en ändring i 
lettisk lagstiftning som innebar att förvärvare av 
mark måste kunna lettiska. Det tycks även ha  
funnits ett krav på att vara registrerad i Lettland. 
Båda dessa krav gjorde det svårare för anmälarna, 
svenska skogsägare med mark i Lettland, att 
förvärva ytterligare skog. Solvit ansåg att dessa 
krav stred mot den fria rörligheten för kapital 
samt det allmänna diskrimineringsförbudet. 
Solvit lyckades inte driva igenom en ändring av 
lagen och ärendet avslutades därför som olöst. 
Kommissionen har informerats om problemet.
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Arbetet med att utveckla och förbättra Solvit 
pågår kontinuerligt. Under 2016 började kommis-
sionens Solvit-team tillsammans med samtliga 
Solvitcenter att utarbeta ett förslag till en hand-
lingsplan. Syftet med planen var att stärka Solvit 
som verktyg. Solvits förmåga att identifiera och 
på informell väg komma till rätta med hinder 
behöver kompletteras med kommissionens  
möjlighet att på formell väg verka för EU-rättens  
efterlevnad. De föreslagna åtgärderna i planen 
fokuserade därför bland annat på att förbättra 
kopplingen mellan Solvit-centren och kommis-
sionen. I maj 2017 presenterade kommissionen 
den slutliga versionen av handlingsplanen.15 
Ambitionsnivån var klart lägre än den som 
ursprungligen diskuterats med Solvit-centren, 
särskilt vad gäller det ökade ansvar som efter- 
frågats ifråga om kommissionens uppföljning av 

Solvits framtida utveckling4

olösta ärenden. För att Solvit ska nå sin fulla 
potential kommer denna fråga drivas vidare.

Kommerskollegium anser att frågan om ökad  
efterlevnad av EU-rätten bör vara prioriterad, 
både inom Solvit och i övrigt, vilket bland annat 
lyfts fram i kollegiets rapport In Quest of Compli-
ance16. Om inte kommissionen följer upp de 
ärenden som Solvit inte lyckas lösa riskerar det 
att leda till att Solvit försvagas och därmed i  
förlängningen till en sämre fungerande inre 
marknad.

Ett annat förslag som kan stärka Solvit kom 
inom ramen för det så kallade varupaketet17 som 
presenterades i december 2017. Enligt förslaget 
ska Solvit få ökad möjlighet till stöd från kommis-
sionen i sin bedömning av ärenden om den fria 
rörligheten för varor som handlar om principen 
om ömsesidigt erkännande.18



Noter
1 15 § förordning (2012:990) med instruktion för Kommers-

kollegium.

2 I denna siffra ingår inte inkomna ärenden som avvisats på 
grund av att ärendet inte uppfyller kriterierna för att 
kunna handläggas inom Solvit.

3 Varav 182 har hanterats i samarbete med andra Solvit-
center inom ramen för nätverkets gemensamma databas.

4 Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier

5 https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/
EUs-inre-marknad/For-EU-medborgare/Utan-personnum-
mer/

6 Se exempelvis https://www.thelocal.se/20171117/
is-life-in-sweden-impossible-without-a-personal-id-number

7 Se exempelvis https://blogs.kent.ac.uk/eu-rights-clin-
ic/2017/11/14/sweden-complaint/

8 https://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/
Att-flytta-till-Sverige/

9 Kommerskollegiums utredning När personnummer blir  
ett hinder – förslag på lösningar för EU-medborgare  
i Sverige, dnr 2016/01175-131. 

10 Dnr 2015/00373

11 Fi2017/02960/S3

12 Framförallt förordning 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen.

13 Se exempelvis Kommerskollegiums utredning När 
personnummer blir ett hinder – förslag på lösningar för 
EU-medborgare i Sverige, dnr 2016/01175-131. Denna bild 
bekräftas även av uppgifter från anmälare i flera 
Solvit-ärenden.

14 Kommerskollegium har även på eget initiativ skickat en 
skrivelse till Regeringskansliet när kollegiet fick kännedom 
om lagändringen (dnr 2017/00618-4).

15 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén – Handlingsplan för att stärka 
Solvit: Ge enskilda och företag tillgång till den inre 
marknadens fördelar, COM(2017) 255 final.

16 https://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2016/
In-Quest-of-Compliance/

17 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
Rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
Varupaketet: stärkt förtroende för den inre marknaden, 
COM(2017) 787 final. 

18 Se artikel 8 i Förslag till Europaparlamentets och Rådets 
förordning om ömsesidigt erkännande av varor som 
lagligen saluförs i en annan medlemsstat, COM(2017) 796 
final.
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