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Om Solvit

Solvit är ett nätverk som initierats av Europeiska
kommissionen (kommissionen) för att snabbt
och pragmatiskt kunna komma tillrätta med
hinder för den fria rörligheten på den inre
marknaden. 1 Solvit-nätverkets uppdrag är att
hjälpa privatpersoner och företag som upplever
hinder för den fria rörligheten inom EU, genom
att säkerställa att nationella myndigheter tolkar
och tillämpar EU-rätten korrekt. Nätverket finns
representerat med ett Solvit-center i varje EUland och i EES-länderna Norge, Liechtenstein
och Island.
Solvit arbetar informellt genom att föra dialog
med den myndighet som berörs i det enskilda
ärende som har anmälts, i syfte att nå en lösning
på problemet. Den informella rollen innebär att
Solvit inte fattar några beslut och att Solvit inte
kan utfärda sanktioner. Genom den kontakt som
Solvit tar i de enskilda ärendena, förmedlas den
EU-rättsliga tolkningen i en specifik fråga till den
tillämpande myndigheten som har att ta ställning
till den analys som Solvit gjort av rättsläget. Detta
kan sedan resultera i en ändring från myndigheten avseende dess inställning i frågan.
I de ärenden där det visar sig att en myndighetens beslut eller agerande inte kan anses stå i
strid med EU-rätten, kan Solvit fylla en viktig
funktion genom att klargöra rättsläget för den
som anmält ärendet.
Solvit-centren har en nära relation till kommissionen. I de fall Solvit inte når en lösning och

agerandet från nationella myndigheter kan
bedömas vara i strid med EU-rätten, innebär den
nära relationen bland annat att frågan ska kunna
lyftas och drivas vidare av kommissionen, eventuellt inom ramen för ett överträdelseförfarande.
Detta gäller framförallt så kallade strukturella
problem, det vill säga återkommande ärenden där
problemet med en myndighets tillämpning beror
på att nationell lag eller administrativ praxis är
oförenlig med EU-rätten. För att åstadkomma en
förändring i dessa fall krävs en mer övergripande
lösning, som exempelvis en lagändring, för att
säkerställa en korrekt efterlevnad av EU-rätten
på den inre marknaden.
Brister i efterlevnad av EU-rätten underminerar den inre marknaden. Det medför att
företag och medborgare inte kan dra nytta av
den fria rörligheten. Kommissionen och medlemsstaterna har ett delat ansvar för efterlevandefrågan och att fortsätta försöka påverka de
tillämpande nationella myndigheterna är ett
viktigt steg, där Solvit har en betydelsefull roll.2
I Sverige finns Solvit hos Kommerskollegium,
som har i uppdrag att verka för en väl fungerande
inre marknad. I enlighet med detta uppdrag sammanfattar Solvit Sverige varje år sin verksamhet
genom att ge exempel på problem som anmälts
och åtgärder som har vidtagits av Solvit under
året. Solvits årsrapport för 2020 har gjorts av
utredaren Charlotte von Mentzer.
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Sammanfattning av Solvit 2020

Pandemin har präglat år 2020 och utöver konsekvenserna för folkhälsan, inneburit förändrade
arbetssätt för alla medarbetare inom Solvitnätverket och vid kommissionen. Solvit Sverige
har även sett en viss förändring av vilken typ av
ärenden som anmälts till Solvit under år 2020,
men den största andelen problem kopplar fortfarande till den fria rörligheten för personer.

2.1 Solvit Sveriges
resultat i korthet
Solvit Sverige tog emot 181 ärenden under år
2020 och avslutade 157 ärenden. Av de ärenden
som Solvit Sverige mottog från andra länder,
där problemet angivits finnas i Sverige och där
problemet kunnat hanteras inom ramen för
Solvit, kunde Solvit Sverige lösa 60 % av
ärendena. Inom Solvit-nätverket i stort kunde
80 % av de hanterade ärendena lösas.
Sveriges Solvit-center har i den utvärdering
som kommissionen gjort av Solvit Sveriges
resultat, bedömts vara väl bemannat och
fungerande. Solvit Sverige är en aktiv medlem i
nätverkets arbetsgrupper och bedöms i dessa
sammanhang vara en uppskattad medlem av nätverket som spelar en viktig roll för att marknadsföra och utveckla Solvit.3 Resultatet och ärendeslagen inom Solvit Sverige utvecklas vidare i
avsnitt 3.2 nedan.

2.2 Solvit och covid-19
Pandemin och dess konsekvenser har inneburit
allvarliga inskränkningar i den fria rörligheten på
den inre marknaden, till exempel i form av exportrestriktioner, nedstängningsåtgärder och gränskontroller. Solvit-nätverket har trots detta inte
märkt någon ökning av antalet problem som
anmälts, vare sig från företag eller privatpersoner.
Den återhållsamma rörligheten för personer
inom EU till följd av inreserestriktioner har
sannolikt bidragit till att många administrativa
svårigheter som vanligen uppstår i gränsöverskridande situationer och som anmäls till Solvit
har uteblivit.

2.3 Solvit och brexit
När Storbritannien lämnade EU den 31 januari
2020 trädde utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien i kraft. Under den övergångsperiod
som då inträdde fram till utgången av år 2020
fortsatte Solvit sitt uppdrag att hantera ärenden
med anknytning till Storbritannien. Sedan
Storbritannien slutligen lämnade den inre
marknaden den 31 december 2020, upphörde de
även att tillhöra Solvit-nätverket.4 Inför detta har
det varit en viktig del av Solvits arbete att på ett
korrekt sätt förmedla att det finns bestående
rättigheter för britter och EU-medborgare enligt
utträdesavtalet, vilka inte upphör så länge
villkoren för rättigheterna består.
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Solvit-nätverkets och Solvit
Sveriges arbete under 2020

3.1 Solvits utmaningar
Samtidigt som Solvit har kunnat lösa många
problem för enskilda personer och företag, finns
det områden som behöver förstärkas för att
tjänsten ska kunna uppnå sin fulla potential som
problemlösningsverktyg.
Solvit-nätverkets styrka är det goda samarbetet
om enskilda problem mellan medlemsländerna
och den gemensamma strävan mot att lösa dessa
för att därmed att säkra efterlevnaden av EUrätten. En stor utmaning för nätverket är att den
svagaste länken påverkar nätverkets resultat som
helhet. Det är tydligt att personalresurser och
erkännande inom de respektive förvaltningarna
av Solvit som en viktig aktör för den inre
marknadens funktion, varierar mellan
medlemsländerna.
I linje med kommissionens handlingsplan för
förbättrad tillämpning och efterlevnad av inremarknadsreglerna som antogs den 10 mars 20205,
har kommissionen för avsikt att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att göra Solvit till
ett standardverktyg för tvistlösning på den inre
marknaden. Det har i det sammanhanget nämnts
att Solvit-centren i medlemsländerna i sin tur
måste kunna leva upp till denna förväntan och att
medlemsstaterna i det syftet ska säkerställa tillräcklig och kvalificerad personal.6 De nuvarande
problemen i nätverket, så som olösta strukturella
ärenden och personal- och resursbrister, har
funnits under lång tid. Att komma tillrätta med
de befintliga problemen innan Solvit-nätverket
eventuellt ges fler uppgifter bedömer Solvit

Sverige vara en förutsättning för att förtroendet
för Solvit inte ska urholkas.7 Kommissionen bör
därför påverka medlemsstaterna att stärka sina
Solvit-center för att uppnå målen för nätverket.
Solvit Sverige har under 2020 tillsammans med
representanter från ett antal andra Solvit-center
medverkat i de två olika arbetsgrupper inom nätverket, båda med syfte att komma tillrätta med de
utmaningar som finns.8 Inom de båda arbetsgrupperna läggs förslag fram på initiativ för att Solvit
ska kunna stärka sin roll i det dagliga arbetet med
utredning av ärenden och vara kvalificerat
rustade för att verka för bättre efterlevnad av EUrätten i medlemsländerna. Frågan om nätverkets
resurser, dess organisation på nationell nivå samt
potentiella framtida marknadsföringsinsatser för
att öka kännedomen om Solvits uppdrag har därför varit i fokus för diskussionerna i arbetsgrupperna.

3.2 Resultat och kvalitet
Varje år presenteras individuella resultat för
varje enskilt nationellt Solvit-center. Dels skickar
kommissionen skickar en individuell rapport
till medlemsländernas administrationer, dels
utvärderas Solvit-centrets prestationer enligt
vissa gemensamt mätbara kriterier, i den så
kallade Resultattavlan för den inre marknaden
(Single Market Scoreboard).9 Användarna av
Solvits tjänster har även möjlighet att efter
avslutad handläggning, värdera hur de upplevde
Solvits service.
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De kriterier enligt vilka ett Solvit-centers
handläggning utvärderas, utgår från de tidsramar
för handläggningen som följer av rekommendationen för Solvit.10 Enligt den anges bland annat
att ett Solvit-ärende ska hanteras inom tio veckor.
Solvit-centren har även att förhålla sig till vissa
fasta handläggningsåtgärder som ska vidtas inom
viss tid. Solvit Sveriges resultat presenteras
genom tabellen nedan.
Performance overview
Overall
performance

2020

2019

Benchmark/
Comments

Resolution rate
(without structural
cases)

71%

63%

100%

Case handling
speed as home:
first contact with
the applicant in 7
days (only cases
submitted in webform)

85%

80%

100%

Case handling
speed as home preparation time
30 days

95%

93%

100%

Case handling
speed as home –
acceptance or
rejection of solutions proposed by
lead centres in 7
days

74%

86%

100%

Case handling
speed as homerejection of cases
falling outside
SOLVIT’s mandate
in 30 days

52%

74%

100%

Case handling
speed as lead cases closed in 10
weeks

68%

86%

100%

Case handling
speed as lead –
acceptance or
rejections of cases
submitted by home
centres in 7 days

86%

85%

100%

Cases submitted
(and which were
closed in the course
of 2020)

39%

43

SOLVIT Sweden
submitted 1,5%
of the overall
SOLVIT caseload

Cases received
(and which were
closed in the course
of 2020)

60%

71

SOLVIT Sweden
received 2,3%
of the overall
SOLVIT caseload

Indicators

Green

Yellow

Red

Resolution rate

Over 90%

70-90%

Under 70%

Rest of indicators

75% and
more

55-74.9%

Under 55%

Values assigned to
each indicator

green = 1

yellow = -1

red = -3

Overall performance 3 or higher -1, 0 or 1, 2
colour is assigned
=> green
=> yellow
based on the sum of
the scores for each
indicator

-2 or lower
=> red

Enligt den individuella rapporten för Solvit
Sverige13 har kommissionen utifrån resultatet för
2020, sammanfattningsvis bedömt att Sveriges
Solvit-center är väl bemannat och fungerande.
I övrigt nämns att Solvit Sverige är en uppskattad
medlem av nätverket som spelar en viktig roll för
att marknadsföra och utveckla Solvit.
Solvit Sverige kommer dock att införa nya
administrativa rutiner för att förkorta handläggningstiderna i de fall där det är nödvändigt.
I avsnitt 3.6 nedan beskrivs pågående initiativ
som kan leda till att Solvit når ut till fler företag,
vilket även uppmuntras av kommissionen.

3.3 Ärendestatistik
inom nätverket
Under år 2020 hanterade Solvit-nätverket 5 649
anmälningar, vilket är det högsta antalet sedan
upprättandet av Solvit. Av dessa kunde 2 633
ärenden hanteras inom ramen för Solvits mandat,
varav 80 % kunde stängas som lösta. I de fall då
ett ärende eller en förfrågan inte kan hanteras av
Solvit, får den som hör av sig till Solvit en hänvisning till vilken aktör som istället kan vara
behjälplig.
Bilden till höger ger en övergripande bild över
inflödet av ärenden till Solvit-nätverket 2020.
Graferna visar hur stor andel av de anmälda
problem som föll inom Solvits mandat, hur stort
inflödet av ärenden var och hur det är fördelat
mellan de olika medlemsländerna samt inom
vilka ärendeslag som nätverket mottog flest
anmälningar.
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Bilden ovan ger ett par exempel med en kort beskrivning från ärenden som Solvit-nätverket har hanterat under år 2020.
Bildkälla: Kommissionens Solvitgrupp
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3.4 Ärendestatistik
Solvit Sverige

3.5 Sveriges strukturella
problem

Solvit Sverige tog emot 181 ärenden under år
2020, vilket är en minskning i förhållande till året
innan, då 194 ärenden mottogs.14 Av de ärenden
som hanterades av Solvit Sverige kunde endast
60 % avslutas som lösta. Den förhållandevis
låga frekvensen beror till stor del på så kallade
strukturella problem, som genererar många
ärenden och som kräver en lösning i sig, till
exempel genom en lagändring eller ändring av
administrativ praxis (se vidare under avsnitt 3.5).
Bortser man från dessa ärenden hade Solvit
Sverige istället en lösningsfrekvens om 71%,
vilket är en förbättring i förhållande till år 2019
då 63% av ärendena kunde lösas.
Merparten av det totala antalet ärenden som
anmäldes rörde hinder för den fria rörligheten för
EU-medborgare och deras familjemedlemmar.
Det handlar exempelvis om problem vid vistelse
eller bosättning i Sverige och om möjligheten att
bli folkbokförd och därigenom få ett svenskt
personnummer.

Som redogjorts för inledningsvis förekommer det
inom Solvit att nätverket mottar ärenden där det
upplevda problemet med en nationell myndighets
tillämpning, beror på att nationell lagstiftning
eller administrativ praxis är oförenlig med EUrätten. För att åstadkomma en förändring i dessa
fall krävs en mer övergripande lösning, som
exempelvis en lagändring, för att säkerställa en
korrekt efterlevnad av EU-rätten på den inre
marknaden.
Strukturella problem är därmed sådana problem där ett Solvit-center inte ensamt genom
informell dialog med den berörda myndigheten
kan åstadkomma en lösning. Solvit-centret är
istället beroende av att problemet uppmärksammas nationellt och på EU-nivå. Solvit Sverige
accepterar att ta sig an enskilda ärenden som rör
strukturella problem för att belysa problemet,
trots att de enskilda ärendena inte kommer att
kunna bli lösta. Som nämnts ovan påverkar detta
naturligtvis Solvit Sveriges lösningsfrekvens. Den
mätbara statistiken och i Solvit Sveriges fall den
därtill kopplade låga lösningsfrekvensen, talar
dock sitt tydliga språk om problemets existens
och att det utgör ett hinder för fri rörlighet.

Antal ärenden för Solvit Sverige
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3.5.1 Personnumret och vägen framåt
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Tjänster

Varor

2018

10 10

2019

1 4 1
Kapital

Personer

2020

Övriga Solvit-ärenden på personrörlighetsområdet avser svårigheter med samordningen
och administrationen av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsförsäkring inom EU.

Det mest frekvent förekommande strukturella problem som Solvit Sverige stöter på handlar om svårigheter för EU-medborgare att få ett svenskt personnummer. Problemet har uppmärksammats av Solvit
Sverige under lång tid och av kommissionen.
Unionsmedborgare som är bosatta i Sverige
upplever svårigheter när de vill utöva de rättigheter som är kopplade till uppehållsrätten om de
inte är registrerade i folkbokföringsregistret och
därigenom har ett svenskt personnummer.
Grundproblemet beror på de villkor som uppställs i folkbokföringslagen15 för att en person ska
kunna folkbokföras. De allra flesta förfrågningar
från EU-medborgare i Sverige som Solvit mottar
handlar dock om att privata aktörer ställer upp
krav på att användare av deras tjänster ska inneha
ett svenskt personnummer.
Kommissionen inledde 2016 en så kallad EUpilot, ett förstadium till överträdelseärende,
mot Sverige med anledning av det stora antal
klagomål som kommissionen och Solvitnätverket mottagit under många år. EU-piloten
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har resulterat i ett flertal utredningsuppdrag som
regeringen givit åt Skatteverket16 avseende folkbokföringsreglerna och användandet av personnummer i samhället. Under 2020 var EU-pilotärendet fortfarande öppet.
Under hösten 2020 har Solvit Sverige påbörjat
en egen utredning angående personnummerproblematiken.17 Utredningen syftar till att analysera de svenska reglernas överensstämmelse
med EU-rätten samt att utreda om offentliga
och privata aktörers krav på innehav av personnummer kan strida mot EU-rätten. Det finns även
initiativ på EU-nivå av intresse för frågan. Det
handlar bland annat om tekniska lösningar för
en gemensam e-identifikation av personer, vilket
kan öppna upp gränserna för både handel och rörlighet. Det är möjligt att detta i framtiden, kan
komma att innebära ett användbart alternativ till
det svenska personnumret, som skulle kunna
medföra att det svenska person-nummer inte efterfrågas i samma utsträckning som idag.
Här nedan följer två exempel på personnummerärenden som Solvit hanterat under 2020.

Fritidshusägare i Sverige
utan personnummer
En tysk anmälare ägde ett fritidshus i Sverige och
upplevde flera problem, som främst handlade om
att olika aktörer krävde personnummer för de
privata online-inköp han behövde för sin livsföring den tid han vistas i Sverige, på grund av att
han inte var folkbokförd i Sverige och inte hade
något personnummer. Eftersom han endast var
växelvis boende i Sverige ansågs han inte ha sin
egentliga bosättning här och kunde därför inte

folkbokföras för att få ett personnummer. Solvit
Sverige accepterade ärendet, trots att frågan om
folkbokföring av personen ifråga i det här fallet
inte hade aktualiserats genom ett negativt
myndighetsbeslut och trots att det sannolikt inte
var fel i sig att inte folkbokföra personen i Sverige.
Ärendet fick dock stängas som olöst och utgör
därmed främst ett exempel på en siffra i statistiken över den dagliga problematik ett liv i Sverige
utan personnummer innebär för personer som
helt eller delvis har bosatt sig här, innebär.

Arbetssökande i Sverige
utan personnummer
En tysk anmälare kunde inte bli folkbokförd i
Sverige eftersom hon befann sig här som arbetssökande. Skatteverkets ställningstagande var att
arbetssökande inte kan folkbokföras i Sverige
eftersom de endast kan ha uppehållsrätt på
denna grund i sex månader. Solvit Sverige
kontaktade Skatteverket för att argumentera för
att man kan ha uppehållsrätt som arbetssökande
på obestämd tid, även om det kan bli svårare att
visa att man är anställningsbar, ju längre tid det
gått utan att man verkligen erbjudits ett arbete
och bad myndigheten klargöra om bedömningen
som gjorts hade med bevisningen i ärendet att
göra eller om den skulle inneburit avslag på
grund av de sex månader personen varit arbetssökande, oavsett.
Skatteverket klargjorde för Solvit att inställningen om sex månaders uppehållsrätt som
arbetssökande och grundade sig på en tolkning av
EU-domstolens dom i målet Antonissen18 och att
principen framgick av Skatteverkets rättsliga
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vägledning om uppehållsrätt. Solvit kunde inte
förmå myndigheten att ändra sin inställning och
ärendet stängdes som olöst.

funktionerna för-medlas i kontakten med små- och
medelstora företag.

3.6 Solvit och företagen

Solvit Sverige brukar vanligtvis medverka i flera
sammanhang där de inre marknadsreglerna
står på agendan, såsom Europadagen, företagsmässor, informationsträffar med arbetsgivarorganisationer och ambassader. Många av dessa
aktiviteter har dock inte ägt rum i samma
utsträckning under 2020, främst på grund av
pandemin.
Istället har Solvit inkluderat information om
funktionen i de digitala kanaler som funnits
upparbetade sedan tidigare, däribland genom
nyhetsbrev till företag och digitala webinarier.
Solvit Sverige har under 2020 bland annat tagit
fram material för att regelbundet kunna medverka
i Kommerskollegiums nyhetsbrev om aktuella
handelsfrågor som riktar sig till företag.21 Solvitfunktionen presenterades också i maj 2020 vid
Kommerskollegiums digitala seminarium med
representanter från ambassaderna inom EU och
EES ”European Businesses exporting to Sweden”
med information om hur Solvit Sverige kan
hjälpa företag som vill driva handel i Sverige.
Detta ledde till att funktionen blev uppmärksammad av både deltagare och företag från andra
medlemsländer som hörde av sig till Solvit.

Under 2020 utgjorde företagsärenden endast 5,1 %
av alla hanterade ärenden för hela nätverket.
I den individuella utvärderingsrapporten för 2020
uppmuntrar kommissionen Solvit Sverige, att
skapa en marknadsföringsstrategi och bygga vidare på samarbetet med Enterprise Europe Network
i syfte att öka kännedomen om Solvit hos små- och
medelstora företag som vill expandera i Europa.19

3.6.1 Solvit Sverige och EEN Sverige
För att öka företags medvetenhet om Solvitfunktionen och för att vara bättre rustade för att
hjälpa små- och medelstora företag med att
expandera sin verksamhet inom EU, har Solvit
Sverige och Enterprise Europe Network Sweden i
juni 2020 kommit överens om en handlingsplan
för närmare samarbete.20 Målet är att samarbetet
mellan funktionerna ska stärkas och att företag ska
få relevant information om vad Solvit respektive
EEN kan vara behjälpliga med. Regelbundna
avstämningar ska ske för att diskutera nytillkommen lagstiftning och praxis, dela erfarenheter
och säkerställa att kännedomen om de respektive

3.6.2 Informationsinsatser
riktade mot företag
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Solvit och covid-19

4.1 Krisåtgärder
av folkhälsoskäl
Coronapandemin har på många sätt präglat år
2020. För att minska smittspridningen har samtliga EU-länder vidtagit hundratals krisåtgärder
som på ett eller annat sätt påverkat den fria
rörligheten negativt. I korthet kan sägas att tre
av de fyra friheterna som utgör grunden för den
inre marknaden drabbades: personer har inte
kunnat röra sig fritt över gränserna, varuexporten av vissa hälsorelaterade produkter har
stoppats och tjänstehandeln har sjunkit kraftigt.22
Trots de effekter som nedstängningsåtgärder
och gränskontroller inneburit, har varken Solvit
Sverige eller Solvit-nätverket i stort sett en sådan
påtaglig ökning av antalet problem som anmälts
till Solvit, som man hade kunnat förvänta sig.
De omfattande inreserestriktioner som varit
aktuella har naturligt nog inneburit en minskad
personrörlighet. Till följd av detta har de administrativa problem mellan medlemsländerna som
vanligtvis anmäls till Solvit, delvis uteblivit.
Trots förekomsten av omfattande exportrestriktioner, har företag på den inre marknaden inte
anmält problem i högre utsträckning än tidigare.
De ärenden som har hanterats av Solvit Sverige
under 2020 med koppling till covid-19 har till
största delen handlat om svårigheter för arbetstagare att fortsätta arbeta i en gränsöverskridande situation. På grund av gränskontroller,
in- och utreseförbud, karantänsregler och
reseavrådanden har gränsarbetare eller arbetssökande antingen inte kunnat utföra sitt arbete i
arbetslandet, eller till följd av upphörd anställn-

ing stött på problem med rätten till trygghetsförmåner eller arbetslöshetsersättning.
I de ärenden som har anmälts till Solvit har det
inte kunnat klarläggas att den upplevda frihetsbegränsande åtgärden stått i strid med EU-rätten.
De åtgärder som medlemsländer vidtagit för att
skydda folkhälsan under pandemin ska enligt
folkhälsoundantaget vara nödvändiga, proportionerliga och icke-diskriminerande för att vara
tillåtna. Den proportionalitetsbedömning som
behöver göras för att säkerställa detta, är ofta
svår att göra inom ramen för Solvit-verktyget.
Kommerskollegium har analyserat hur EU:s
regelverk förhåller sig till den situation som uppstått under covid-19 och bedömt att de nationella
restriktioner som införts, förmodligen är rättsligt
försvarbara utifrån skyddet för folkhälsan, även
om de utgjort hinder i EU-rättslig mening.23
Frågan om åtgärdernas förenlighet med regelverket om fri rörlighet kan dock slutligen endast
avgöras av EU-domstolen.

4.2 Solvit-ärenden med
koppling till covid-19
Nedan lämnas exempel på ett antal ärenden
som har anmälts till Solvit som enligt anmälan
beskrivit ett problem relaterat till covid-19 och
dess konsekvenser. I vissa fall har det även rört
sig om missförstånd i kommunikationen från en
myndighet, i andra fall har den nationella åtgärden
ändrats i positiv riktning för den som drabbats,
utan Solvits ingripande. Exemplifieringarna inleds
med en kort beskrivning av det område och den
frihet som inte har kunnat utövas utan hinder.
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4.2.1 Fri rörlighet för tjänster

4.2.2 Fri rörlighet för varor

Efterlevnaden av EU:s tjänstedirektiv är en
förutsättning för att skapa en öppen inre
marknad för tjänster och samtidigt garantera
kvaliteten på de tjänster som erbjuds till
konsumenter. Regelefterlevnaden är särskilt
viktig för möjligheterna för företagare att
etablera sig i ett annat medlemsland.

Under 2020 införde flera länder exportrestriktioner för att säkerställa försörjningen av kritiska
produkter såsom läkemedel, personlig skyddsutrustning och medicintekniska produkter. Ur ett
inremarknadsperspektiv utgör ett exportförbud
en radikal åtgärd som går tvärtemot tanken med
en marknad utan inre gränser där varor kan
cirkulera fritt. EU ställer krav på transparens och
att nationella regler som kan hindra handeln ska
anmälas24, men dessa krav har inte efterlevts fullt
ut, vilket har gjort det svårt för beslutsfattare och
företag att förutse många av de problem som
uppstått.25

Företag nekas inresa i Danmark
för kundbesök
Ett svenskt företag inom elektrotekniksektorn
gjorde en anmälan om en dansk lag som under
viss period innebar förbud för dem att leverera
tjänster till sina kunder i Danmark, på grund av
inreseförbud från Sverige. Medan det svenska
företagets danska konkurrenter hela tiden
kunnat genomföra kundbesök i Sverige, har det
svenska företaget inte kunnat genomföra några
kundbesök i Danmark under perioden. Företaget
menade att kraven på administration avskräckte
deras kunder från att köpa tjänster från företaget,
vilket var en konkurrensnackdel och i strid med
rörlighetsdirektivet. Under utredningen visade
det sig dock att företaget inte hade försökt att
korsa gränsen och därmed inte formellt nekats
möjligheten. Eftersom det inte fanns något
beslut, innebar det att Solvit inte kunde ingripa.
Företaget hänvisades till att göra ett klagomål
direkt till kommissionen istället, om det danska
regelverket.

Svenskt företags problem på grund av
polska restriktioner för vissa produkter
Ett svenskt företag hade problem att få handdesinfektionsmedel levererat från sin polska
leverantör p.g.a. polska exportrestriktioner för
den produktkategorin. Det polska leverantörsföretaget hänvisade till regionalt utfärdade
bestämmelser som innebar att de inte fick sälja
handdesinfektionsmedel annat än nationellt.
Under utredningen av Solvit-ärendet var den
polska förklaringen att de företag som skulle
exportera skyddsmaterial endast behövde
ansöka om ett lokalt godkännande i provinsen
där man fanns etablerad och att detta i sig inte
automatiskt innebar ett förbud mot export. För
det svenska företaget var det dock tydligt att
deras leverans drabbats av att den polska leverantören inte kunnat exportera produkterna.
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Ärendet utgjorde ett exempel på att den fria
rörligheten på den inre marknaden fick utstå
prövningar till följd av pandemin som var svåra
att komma tillrätta med även inom ett samarbete
som Solvit. Problemet fick så småningom sin
lösning sedan de aktuella polska bestämmelserna
blev upphävda. Det innebar att det polska företaget sedermera kunde leverera varorna till
Sverige, dock med viss försening.

4.2.3 Fri rörlighet för personer
År 2020, med återinförda inre gränskontroller
och stängda gränser, har onekligen utgjort ett
avsteg från de väl förankrade principer om fri
personrörlighet många tagit för givet på den inre
marknaden. Medlemsstater inom EU har tagit
fram sina egna skiftande nationella åtgärder
avseende rörligheten för personer som rest från
andra EU-länder. Många människor i Europa
har därmed ålagts att följa olika regler inte bara
beroende på sin egen nationalitet eller bosättningsort utan även beroende på vilket land de
har rest till.
Nedan lämnas ett par exempel på ärenden som
anmälts till Solvit, men där Solvits roll i
slutänden varit av begränsad betydelse för
lösningen.

Svensk medborgare nekad inresa i Finland
En svensk medborgare hade på en svensk flygplats nekats att gå ombord på ett flygplan med
destination Finland. Information om att neka
detta hade kommit från den finska gränsbevakningen efter ett telefonsamtal från flygbolagets
personal, med hänvisning till regler antagna för
att minska spridningen av covid-19. Sannolikt
var det aktuella regelverket motiverat av folkhälsoskäl, men i just det här ärendet kunde saken
inte prövas av Solvit eftersom den finska gränsbevakningen redan hade lättat på restriktionerna
innan Solvit hann ingripa.26

Svensk medborgare nekad
sjukvårdskort i Spanien
En svensk medborgare som bott och arbetat i
Spanien i 8 år, försökte ansöka om ett EHIC till
sin nyfödda dotter, men lyckades inte få kontakt
med de stängda spanska myndigheterna på grund
av skäl relaterade till covid-19. Med hänvisning
till principen om administrativt samarbete
mellan myndigheter som framgår av samordningsförordningen27, kunde Solvit förmå
de spanska myndigheterna att utfärda ett
provisoriskt intyg om rätt till vård och att ge
anvisningar för en ansökan om EHIC. Ärendet
avslutades som löst.28
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5

Andra Solvit-ärenden
under 2020

Trots den starka prägel som pandemin satt på året,
har Solvit Sverige utöver ärenden med koppling till
covid-19 och de strukturella problem som omnämnts
i avsnitten ovan, även hanterat ett flertal andra
ärenden på personrörlighetsområdet. De ärenden
som varit mer vanliga under tidigare år, såsom exempelvis anmälningar på grund av lång handläggningstid för uppehållskort, har minskat som en naturlig
konsekvens av att färre personer rört sig till Sverige.

en person ska anses vara försäkrad för social
trygghet. Det kan vara avgörande för var man
anses ha tjänat in rätt till familjeförmåner eller
arbetslöshetsersättning och därtill frågan om
vilket land som ansvarar för utbetalning av
förmånerna.

5.1.1 Social trygghet och lagvalsregler
EU har inget gemensamt socialförsäkringssystem. Förmånerna om social trygghet är olika
i olika medlemsstater. Däremot har EU reglerat
att rätten till socialförsäkring ska samordnas så
att den som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet inte
faller mellan stolarna. De regelverk som finns på
EU-nivå handlar om att länderna ska samordna
och koordinera sin tillämpning.29
Samordningsreglerna är dock relativt komplicerade och de situationer som uppstår när en

5.1 Personrörlighet
För Solvit Sveriges del har merparten av de
ärenden som anmälts under 2020 handlat om
problem med personrörlighet och kopplat till
frågor om personnummer och social trygghet.
Ärenden i Solvit med koppling till social
trygghet kan till exempel handla om i vilket land

Ärenden om personrörlighet, Solvit Sverige
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medborgare nyttjar sin fria rörlighet innebär att
alla omständigheter får betydelse för bedömningen. Det kan handla om arbetsförhållanden,
bosättning och familjesituationer som påverkar
myndigheternas bedömningar och beslut. På
detta område fungerar Solvit särskilt bra som
problemlösare. I många av ärendena kan det
handla om att hjälpa till med att kommunicera
och förmedla rätt underlag till de beslutande
myndigheterna i de olika länderna för att på så
vis säkerställa att ett korrekt beslut kan tas.

Fråga om tillhörighet till svensk
eller tysk socialförsäkring
Ett svenskt-tyskt par hade tidigare arbetat i
Sverige men sedan flyttat till Tyskland, där de
fick ett barn som de ansökte om föräldrapenning
för. Det rådde osäkerhet hos de behöriga tyska
och svenska socialförsäkringsmyndigheterna
vilken lagstiftning som skulle vara tillämplig,
d.v.s. vilket av länderna som skulle betala ut föräldrapenning till paret. Paret fick därför inte
någon föräldrapenning utbetald under lång tid.
Solvits rättsliga utredning visade att Tyskland var
det ansvariga landet. Efter kontakter med myndigheterna i de båda länderna fastställdes detta i ett
beslut från den tyska myndigheten som innebar
att paret till slut fick sin föräldrapenning utbetald
från Tyskland.

5.1.2 Arbetslöshetsförmåner
Ärenden som handlar om rätt till arbetslöshetsersättning för den som arbetat i flera medlemsländer anmäls ofta till Solvit. Bristande kommunikation mellan ländernas myndigheter är ett
vanligt problem i dessa fall, och ärendena har
många gånger kunnat lösas genom Solvits
informella roll som problemlösare.
Till följd av pandemin har, som nämnts ovan,
Solvit Sverige märkt av en ökning av det antal
ärenden som handlar om problem för EUmedborgare att få rätt till arbetslöshetsersättning. Ökningen av de anmälda ärendena
beror sannolikt på den ökade arbetslöshet för
korttidsanställda som uppstod som följdverkning av pandemin. För de arbetslösa uppstod
svårigheter att få kontakt med de ansvariga
myndigheterna i olika länder som har att

samverka för att säkerställa arbetsperioder som
en person utfört i ett annat land. Dels hade dessa
myndigheter plötsligt en långt högre arbetsbelastning än vanligt, dels hade de själva en
omställning av sin arbetsmiljö och anpassningarna till nya arbetssätt medförde en ovanligt
ansträngd situation som gick ut över handläggningstiderna.
Ett typexempel från ärendetillströmningen har
varit att a-kassan i en persons bosättningsland,
inte har fått begärd och nödvändig information
från myndigheten i landet där personen arbetat.
Myndigheten har inte varit anträffbar för att
svara på den formella begäran och därmed inte
utövat sitt samordningsuppdrag korrekt. Tack
vare att Solvit medverkat till förfrågningar om
relevant underlag och framfört påtryckningar
angående handläggningstider, har Solvit bidragit
i den administrativa processen. Det har inneburit
att dessa ärenden kunnat avslutas som lösta.
Samtidigt har motsvarande problem med handläggningstider och därmed svårigheter att
hantera ärenden i enlighet med EU-rättsliga
principer, inte kunnat upprätthållas av svenska
a-kassor i förhållande till motsvarande begäran
från ett annat EU-land på intyg från Sverige,
vilket fått en negativ effekt.

5.2 Fri rörlighet för kapital
Den fria rörligheten för kapital är den frihet som
genererar minst antal ärenden inom Solvit.
Området omfattar finansiella transaktioner,
investeringar i företag eller problem vid förvärv
av egendom. Effekterna av den utökade e-handel
som bedrivits under pandemin har inneburit att
än fler betalningar sker via betaltjänster och med
digitala lösningar. Det finns dock fortfarande
kvarstående hinder för gränsöverskridande
betalning, där vissa aktörers krav på personnummer för att använda betaltjänster som
svenska företag erbjuder, utgör ett av problemen.
Eftersom Solvit inte har mandat att agera mot
privata organ, är just detta ett problem som Solvit
inte kan hantera i de enskilda ärendena. Vissa av
dessa frågor kommer dock att analyseras i den
utredning av personnumret och den fria
rörligheten som Solvit Sverige initierat och
som påbörjats under hösten 2020.30
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Noter
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form i kommissionens rekommendation 2013/461/EU av
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https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
performance_by_governance_tool/solvit
Eftersom medborgare dock kan åtnjuta rättigheter med
stöd i utträdesavtalet, finns möjligheten kvar att vända sig
till rådgivningstjänsten Ditt Europa Rådgivning, alternativt
att anmäla överträdelser av EU-rätten till kommissionen
(britters rättigheter i EU), respektive UK Independent
Monitoring Authority (för EU-medborgares rättigheter i
Storbritannien).
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March 2020 Long-Term Action Plan for better Implementation and Enforcement of Single Market rules,
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Solvit and the Single Market – why does it matter? Single
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Kommentarer på kommissionens handlingsplan om bättre
efterlevnad av inremarknadsreglerna, Dnr. 2019/01677-9
(Kommerskollegium 2020)
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Solvit-nätverkets arbetsgrupper under 2020: The future of
SOLVIT och SOLVIT Capacity Building Group
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För år 2020 kommer resultaten officiellt att publiceras i
september 2021. https://ec.europa.eu/internal_market/
scoreboard/performance_by_governance_tool/solvit

10

Principerna för Solvit fastställdes i sin nuvarande rättsliga
form i kommissionens rekommendation 2013/461/EU av
den 17 september 2013 (EUT L 249, 19.9.2013, s. 10).

11
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Måttet på antal lösta ärenden exkluderar strukturella
ärenden som innebär en överträdelse av EU-rätten som
beror på nationell lagstiftning, eftersom de innebär ett
atypiskt handläggningsförfarande.
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