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Om Solvit

Solvit är ett nätverk som initierades av Europeiska kommissionen (kommissionen) år
2002 för att eliminera hinder för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och
kapital på den inre marknaden. Solvit-nätverket tar emot ärenden som anmäls av privatpersoner och företag som upplever att nationella myndigheter har begränsat deras rätt till
den fria rörligheten inom EU/EES. Det kan röra sig om hinder som uppstår till följd av att
en nationell myndighet har tolkat och tillämpat EU-rätten på ett felaktigt sätt. Nätverket
finns representerat med ett Solvit-center i varje EU-land och i EES-länderna Norge,
Liechtenstein och Island. Solvits tjänster är kostnadsfria.
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 sedan tar ställning till
den analys som Solvit gjort av rättsläget. Det kan resultera i en ändring från myndigheten
avseende dess inställning i frågan.
I de ärenden där Solvit bedömt att myndighetens beslut eller agerande inte kan anses stå
i strid med EU-rätten, kan Solvit i stället fylla en viktig funktion genom att klargöra rätts
läget för den som anmält ärendet.
Det svenska Solvit-centret finns hos Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikes
handel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Myndigheten rapporterar årligen till
regeringen om arbetet med anmälda problem och åtgärder som Solvit Sverige vidtagit
under verksamhetsåret. Solvit årsrapport för 2021 har gjorts av utredaren Hiba Zeydi. 1
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Principerna för Solvit finns i kommissionens rekommendation 2013/461/EU av den 17 september 2013
(EUT L 249, 19.9.2013 s. 10).
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Sammanfattning

Under 2021 hanterade Solvit-nätverket 2 455 ärenden som handlade om problem med den
fria rörligheten på den inre marknaden. 87 procent av dessa ärenden kunde avslutas på ett
sätt som innebar att Solvit-nätverket lyckats lösa det problem som anmälts. Solvit Sverige
hanterade 219 ärenden och kunde lösa 49 procent av de problem som anmälts.
Att Solvit Sveriges andel lösta ärenden var förhållandevis låg, beror till viss del på att
många av de återkommande enskilda ärendena har sin grund i ett nationellt regelverk eller
en regelmässig tillämpning hos en myndighet som innebär hinder för den fria rörligheten,
men som Solvit inte kan påverka. Detta utgör då ett så kallat strukturellt problem som
kräver att frågan löses på politisk nivå, exempelvis genom en lagändring eller ändrad
praxis hos myndigheten, medan Solvit endast har informella verktyg för att försöka lösa
ett anmält problem. När många medborgare anmäler samma problem återspeglas detta i
statistiken.
Exempel på anmälda problem som Solvit Sverige inte kunde lösa under 2021 har varit att
EU-medborgare som saknar person- eller samordningsnummer inte har kunnat få sina
digitala EU-covidintyg utfärdade i Sverige. Ett annat problem som uppstått för medborgare till följd av pandemin har varit svårigheter att inom rimlig tid få rätt till arbetslöshets
ersättning, till följd av ökade handläggningstider hos den a-kassa som haft att samordna
hur en person tidigare har arbetat i olika medlemsländer. Vidare anmäldes problem till
Solvit Sverige som handlade om svårigheter för svenska gränsarbetare när de inte hade
möjlighet att arbeta i Norge, till följd av de gränskontroller som infördes mellan Sverige
och Norge under pandemin.
I slutet av år 2021 redovisade Kommerskollegium ett regeringsuppdrag avseende ökat
nordiskt samarbete som bland annat berörde Solvit-arbetet. Det övergripande målet var
att föreslå åtgärder som kan bidra till att förverkliga de nordiska statsministrarnas vision
att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att sträva mot
detta och undanröja hinder för den fria rörligheten inom Norden har Solvit Sverige inlett
ett utökat samarbete med de övriga nordiska Solvit-centren och med Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.
På europeisk nivå finns en politisk gemensam ambition att göra Solvit till standard
verktyget för tvistlösning när det kommer till att hantera och eliminera handelshinder
på den inre marknaden. För att Solvit ska kunna uppnå sin fulla potential som problem
lösningstjänst – och nå både medborgare och företag – krävs dock ett stärkande av Solvits
roll i samtliga medlemsländer och mer riktade insatser till företag. Solvit Sverige har
under 2021 aktivt bidragit i nätverkets arbetsgrupper för dessa frågor och gör löpande
insatser för att öka kännedomen om Solvit hos företag.
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Solvit-nätverkets arbete 2021

3.1		 Ärendestatistik för nätverket
Solvitnätverket utgörs av de Solvit-center som finns i samtliga EU och EES-länder.
Under 2021 anmäldes 5 231 ärenden till något av länderna inom Solvit-nätverket av en
medborgare eller ett företag som upplevt svårigheter med en rättighet kopplad till fri
rörlighet på EU:s inre marknaden. 2 455 av de problem som anmäldes uppfyllde kriterierna
för att Solvit skulle kunna hantera dem och 87 procent av dessa kunde lösas genom dialog
mellan Solvit och myndigheterna i medlemsländerna.2

3.2		 Strukturella problem
Inom Solvit-hanteringen hänvisar man ofta till att ett anmält problem i ett ärende inte har
kunnat lösas med anledning av att det utgör ett så kallat strukturellt problem. Det innebär
att Solvit anser att det finns ett nationellt regelverk som strider mot EU-rätten eller en
nationellt etablerad tillämpning eller tolkning hos en myndighet av regelverk eller
domstolspraxis som anses utgöra en överträdelse av EU-rätten.
Lösningen på problemet ligger därmed utanför vad Solvit kan åstadkomma genom sin
informella dialog med myndigheterna och det krävs istället en lagändring för att säkerställa en korrekt efterlevnad av EU-rätten i medlemslandet.
Även om Solvit på i denna typ av ärenden på förhand bedömer att man inte kommer att
nå framgång och komma till en lösning, tar nätverket emot dessa anmälningar. Genom
att synliggöra data från Solvit som visar på den mängd av enskilda ärendena som beror
på samma brist i efterlevnaden av EU-rätten kan man både på nationell nivå och från
kommissionens håll belysa att det finns hinder för fri rörlighet och eventuell rättsstridig
nationell lagstiftning.
Kommissionens uppföljning består i att regelbundet och kvartalsvis kartlägga de strukturella hinder som nätverket identifierat och använda denna data som underlag för
bedömning av vilka efterlevnadsåtgärder som bör prioriteras. Det kan ske i dialog med
exempelvis den avdelningen som ansvarar för att inleda överträdelseförfaranden mot ett
medlemsland. En annan åtgärd och effekt av kartläggningen av Solvits data över strukturella problem kan vara att ta fram förtydliganden av hur regelverket bör tillämpas och
EU-domstolspraxis bör tolkas, genom de handböcker som kommissionen ger ut i syfte
komma tillrätta med tillämpningssvårigheter i medlemsländerna.

3.3		 Solvit-nätverkets utveckling
Samtidigt som Solvit har kunnat lösa många problem för enskilda personer och företag,
finns det områden som behöver utvecklas och stärkas för att den problemlösningstjänst
som Solvit erbjuder ska kunna nå sin fulla potential som ett verktyg för att säkerställa
efterlevnaden av EU-rätten i medlemsländerna.

2 	 Källa: Kommissionens Solvit-teams statistik, dnr 2022/00545. Officiell statistik för hela nätverket publiceras
under hösten 2022 i Resultattavlan för den inre marknaden, The Single Market Scoreboard | Single Market
Scoreboard (europa.eu)
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Det är sedan länge ett faktum att det råder skillnader i fördelningen av resurser till de
nationella Solvit-centren, vilket påverkar nätverkets resultat som helhet. Att stärka
Solvits roll i det dagliga arbetet och se till att det finns kvalificerade resurser på nationell
nivå är viktiga frågor för det pågående och framtida strategiska arbetet med Solvit.

3.3.1

Solvit som standardverktyg för tvistlösning

Solvit-funktionen samarbetar med ett antal andra inremarknadsfunktioner, så som informationstjänsten Ditt Europa Rådgivning3. Både Solvit och Ditt Europa Rådgivning kan
hänvisa företag och privatpersoner till varandra för att få stöd och hjälp i fall som rör
gränsöverskridande problem.
Kommissionen har även en egen klagomålsfunktion4 dit allmänheten kan vända sig om de
anser att nationell lagstiftning och praxis strider mot EU-rätten. Om kommissionen får in
ett klagomål som den anser är ett ärende som Solvit istället bör ta sig an, kan kommissionen överföra ärendet till Solvit-funktionen.
I kommissionens handlingsplan för förbättrad tillämpning och efterlevnad av inremarknadsreglerna5, nämns att de olika problemlösningsverktyg som finns anses kunna
leda till fragmentering. Målsättningen är därför att kommissionen och medlemsstaterna
tillsammans ska verka för att Solvit blir standardverktyget för tvistlösning på alla politik
områden som rör den inre marknaden och där ett beslut av en myndighet berörs.
Solvit-funktionen har exempelvis ålagts nya arbetsuppgifter på området för ömsesidigt
erkännande av varor6. Härigenom har Solvit fått en särskild roll i att lösa problem för
företag om en myndighet har hindrat försäljningen av en vara i ett medlemsland. Ett annat
exempel är att Solvit och den Europeiska arbetsmyndigheten7 ska samarbeta genom att
hänvisa ärenden till varandra vid gränsöverskridande tvister mellan medlemsstater i
frågor som rör arbetstagare och deras rättigheter.8

3
4
5
6

7
8

Ditt Europa Rådgivning, Your Europe Advice (YEA), är en rådgivningstjänst dit allmänheten kan vända sig för
att få information om sina rättigheter enligt EU-rätten.
Hur man framför klagomål på EU-nivå | Europeiska kommissionen (europa.eu).
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
samt regionkommittén, 10.3.2020 COM(2020) 94, åtgärd 18.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av
varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008,
L 91/1, artikel 8.
European Labour Authority (ELA), Home | European Labour Authority (europa.eu)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och
om upphävande av beslut (EU) 2016/344, skäl 23 och artikel 2.c. Solvit och ELA har ingått ett samarbetsavtal
som reglerar närmare förutsättningarna för att Solvit ska hänvisa olösta problem till ELA. Avtalet finns
publicerat här: ELA-SOLVIT-agreement_signed.pdf (europa.eu).
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4 Solvit Sveriges arbete 2021
4.1		 Ärendestatistik för Solvit Sverige
Under 2021 hanterade Solvit Sverige 219 ärenden9 och kunde lösa 49 procent av de problem som anmäldes i dessa ärenden.10 Vid en jämförelse med kommissionens resultat
rapportering11 hade Solvit Sverige dock en högre andel lösta ärenden, nämligen 68 procent. Att statistiken skiljer sig åt mellan Solvit Sverige och kommissionens rapportering,
beror till stor del på att kommissionen i kategorin över andel lösta ärenden inte har räknat
med sådana ärenden som är olösta beroende på strukturella problem i medlemsländerna.12
Vid en jämförelse med Solvit Sveriges resultat från föregående år kan vidare noteras att
Solvit Sverige hanterade fler ärenden under 2021, men kunde lösa en lägre andel av dem.13
Detta beror främst på att Solvit mottog fler liknande anmälningar om strukturella problem vars lösning Solvit inte kunde rå på i den enskilda hanteringen av ärendena.
Det rörde sig främst om olika svårigheter för medborgare kopplade till effekter av
pandemin. Exempel på sådana svårigheter var det hinder för fri rörlighet som gränskontrollerna under pandemin innebar för arbetstagare som vanligtvis pendlade till Norge. Ett
annat problem var att EU-medborgare som saknar person- eller samordningsnummer
inte kunde få sina digitala EU-covidintyg utfärdade i Sverige (se vidare avsnitt 4.3.1). Ytterligare ett problem som Solvit inte kunnat lösa har varit svårigheter att inom rimlig tid få
rätt till arbetslöshetsersättning. Alfa-kassan kunde inte möta den ökade belastning som
samordningsfrågorna innebar och handläggningstiderna blev därmed orimligt långa med
EU-rättsliga mått (se vidare avsnitt 4.3.2).
Övriga olösta ärenden avsåg bland annat handläggningstid för bedömning av frågor om
samordning av socialförsäkring hos Försäkringskassan, underlåtenhet att utfärda uppehållskort inom föreskriven tid hos Migrationsverket och ärenden om anmälan av flytt till
Sverige hos Skatteverket och möjligheten att därigenom få ett svenskt personnummer.
Tabellen nedan visar inom vilket område problem ofta uppstått i de ärenden som
hanterades av Solvit Sverige under år 2021.

9 	 Dnr 2022/00545. Statistiken avser antalet ärenden som registrerades i Kommerskollegium ärendehanteringssystem (Asken) såsom avslutade mellan 2021-01-01-2021-12-31. Denna siffra skiljer sig från kommissionens statistik
som beräknat att siffran uppgår till 195 ärenden 2021, se kommissionens Solvit Sweden Performance Report
2021. Det finns inte närmare angivet om detta inbegriper inkomna och avslutade ärenden under 2021 eller
endast avslutade ärenden.
10 I Solvit Sveriges statistik ingår de ärenden som i Asken avslutades under 2021 som antingen ”lösta” eller
”förenliga”, medan de som avvisades har räknats bort, dnr 2022/00545.
11
I kommissionens statistik ingår de ärenden som avslutades under 2021 i IMI så som antingen ”lösta” eller
”förenliga”. Från antalet olösta har de ärenden som markerats som ”strukturella problem” räknats bort.
12 För en beskrivning av strukturella problem, se avsnitt 3.2.
13 Under år 2020 hanterade Solvit Sverige 181 ärenden och kunde lösa 60 procent av dessa, Dnr 2021/00794.
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Figur 1. Ämnesområden Solvit-ärenden 2021

Källa: Kommerskollegium

I avsnitt 6 nedan ges mer utförligt exempel på ett antal ärenden som Solvit Sverige
hanterade under 2021.

4.2		 Kommissionens resultatbedömning av Solvit Sverige
Varje år presenteras individuella resultat för varje nationellt Solvit-center. Kommissionen
skickar en individuell rapport14 med en sammanfattning av årets resultat till medlems
ländernas administrationer. De kriterier enligt vilka ett Solvit-center utvärderas resultatmässigt, utgår från de tidsramar för handläggningen som följer av rekommendationen för
Solvit.15 Både det nationella resultatet och det mer övergripande resultatet för nätverket
presenteras även i resultattavlan för den inre marknaden16.

14
15
16

Solvit Sweden Performance Report 2021, Ref. Ares (2022)5305522-22/07/2022
Kommissionens rekommendation 2013/461/EU av den 17 september 2013 (EUT L. 249, 19.9.2013).
The Single Market Scoreboard | Single market scoreboard (europa.eu).
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Tabellen nedan visar hur Solvit Sverige enligt kommissionens resultatrapport har efterlevt
de enskilda handläggningsrutinerna i jämförelse med resultatet föregående år.
Tabell 1. Solvit Sveriges resultat
Solvit Sveriges resultat
Sammantagna resultat 17

2021

2020

Lösningsfrekvens (utan strukturella problem)

68%

71%

Handläggningstid (hemcenter): har den första
kontakten med anmälaren skett inom 7 dagar
(endast ärenden som inkom i Solvit-nätverkets
databas)

93%

85%

Handläggningstid (hemcenter): har ärendehanteringen
skett inom 30 dagar från den dag då ärendet kom in

88%

95%

Handläggningstid (hemcenter): har lösningsförslaget
accepterats eller avvisats inom 7 dagar

78%

74%

Handläggningstid (hemcenter): har ärenden som inte
uppfyller Solvit-kriterierna avvisats inom 30 dagar

80%

52%

Handläggningstid (ansvarigt center): har ärendet
avslutats inom 10 veckor

76%

68%

Handläggningstid (ansvarigt center): har ärendet
accepterats eller avvisats inom 7 dagar

86%

86%

Antalet ärenden som anmäldes till Solvit Sverige
(och avslutades under 2021)

45
1,8% av alla
Solvit-ärenden

39
1,5% av alla
Solvit-ärenden

Antalet ärenden som Solvit Sverige tog emot
(och avslutade under 2021)

75
3,1% av alla
Solvit-ärenden

60
2,3% av alla
Solvit-ärenden

Indikatorer 18

Grön

Gul

Röd

Lösningsfrekvens

Över 90%

70–90%

Under 70%

Övriga indikatorer

73,10% och mer

53,10–73%

Under 53%

Värden för enskilda indikatorer

grön = 1

gul = -1

röd = -3

Slutligt resultat är baserat på den
totala summan av poängen för
varje indikator

3 eller högre => grön

-1, 0 eller 1, 2 => yellow -2 eller lägre => röd

Källa: Solvit Sweden Performance Report 2021, Ref. Ares (2022)5305522-22/07/2022

17
18

Färgmarkeringarna motsvarar de som finns i Single Market Scoreboard
I statistiken har kommissionen tagit med i beräkningarna att den databas som nätverket använder för att
handlägga ärenden var ur funktion i 9 dagar.
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4.3		 Sveriges strukturella problem
Som redogjorts för i avsnitt 3.2 ovan där strukturella problem inom Solvit beskrivs, är det
vanligt förekommande att Solvit mottar ärenden där det krävs en mer övergripande
politisk lösning i form av en lagändring för att säkerställa en korrekt efterlevnad av EUrätten. I kommissionens resultatrapport19 för Solvit Sverige 2021 nämns bland annat
nedanstående svårigheter där kommissionen uppmanar Solvit Sverige att inleda en dialog
med behöriga myndigheter och departement som ansvarar för genomförandet av den relevanta EU-lagstiftningen på området.

4.3.1

EU-covidintyg

Förordningen om EU:s digitala covidintyg trädde ikraft i medlemsländerna i juli 2021 och
skulle säkerställa att alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna skulle kunna få
ett digitalt covidintyg utfärdat av det land som utfört vaccinationen.20 Under 2021 hanterade Solvit Sverige en stor mängd klagomål21 som handlade om att personer som vaccinerat sig mot covid-19 i Sverige men som saknade ett svenskt person- eller samordningsnummer, inte kunde få sina digitala covidintyg utfärdade av den ansvariga myndigheten,
E-hälsomyndigheten. Solvit förde dialog i de enskilda ärendena med E-hälsomyndigheten
som så småningom fick ett regeringsuppdrag för att säkerställa en lösning som innebar att
de berörda personerna kunde erbjudas en alternativ lösning för tillgång till sina EU-covidintyg. En manuell rutin var på plats och kunde börja användas nationellt i Sverige först i
januari 2022.22

4.3.2 Långa handläggningstider i ärenden om arbetslöshetsersättning
Samordning av socialförsäkringsfrågor mellan medlemsländerna är det område som
genererar flest antal ärenden till Solvit. Under 2021 skedde en ökning av antalet anmälningar som handlade om problem i Sverige på området för arbetslöshetsersättning. Till följd
av pandemin uteblev många arbetstillfällen och ansökningar om arbetslöshetsersättning
ökade och därmed samordningsfrågorna. Den svenska Alfakassan hade utifrån Solvits
erfarenhet störst problem att möta den ökade arbetsbördan och Solvit bedömde att de
långa handläggningstiderna innebar en överträdelse av den bestämmelse i EU:s så kallade
samordningsförordning23 som slår fast att begäran från en myndighet i ett annat
medlemsland om information på socialförsäkringsområdet ska besvaras inom rimlig tid.
Även om Solvit Sverige genom sin dialog med myndigheten inte kunde påverka hand
läggningstiden generellt, var Solvit behjälplig med att underlätta administrationen mellan
den berörde medborgaren och myndigheterna i de olika länderna där personen tidigare
arbetat, vilket påskyndat handläggningen i vissa fall.

19
20

Solvit Sweden Performance Report 2021.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande,
kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot testning för och tillfrisknande från covid-19
(EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19 pandemin, artikel 3.
21 37 st. Solvitärenden hanterades men även ett stort antal förfrågningar mottogs via kontaktformulär och mail:
Dnr 2021/01210, 2021/01300, 2021/01301, 2021/01365, 2021/01664, 2021/01670, 2021/01673 (28 förfrågningar
diarieförda i ett och samma ärende), 2021/01720, 2021/01853 och 2021/01960.
22 Det går nu att kontakta vården i den region man har vaccinerats: https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/
covidbevis/vaccinationsbevis/vaccination-registrerad-pa-reservnummer/
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 833/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen, artikel 76.4.
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4.3.3 Personnummer
Det mest frekventa återkommande problem24 som Solvit Sverige stöter på handlar om
ärenden och förfrågningar från EU-medborgare i Sverige som stöter på olika typer av
problem i samhället på grund av att de inte har ett svenskt personnummer.25
Problemet beror till stor del på det villkor som uppställs i svensk rätt26 om krav på ett års
vistelse i Sverige 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 EU-pilot mot Sverige27 mot bakgrund av det
stora antal klagomål de mottagit från EU-medborgare och deras familjemedlemmar
rörande folkbokföring och svårigheterna att få ett svenskt personnummer. En EU-pilot är
en informell dialog mellan kommissen och en medlemsstat rörande en eventuell överträdelse av EU-rätten. En formell underrättelse sändes till Sverige där kommissionen
anförde att svårigheterna för EU-medborgare att få ett svenskt personnummer strider
mot bland annat principen om icke-diskriminering.28 EU-piloten avslutades under 202129 .
Vid samma tidpunkt presenterades en utredning om folkbokföring och samordningsnummer som bland annat ger förslag på ett nytt så kallat identitetsnummer och två kategorier
av samordningsnummer som ska kunna tilldelas personer som inte är folkbokförda.30
Även om det kan bedömas vara ett steg i rätt riktning att införa ett alternativ till det svenska personnumret som identitetsbeteckning, är det först när och om användningen av
detta likställs med det svenska personnumret och det därmed inte längre kan sägas uppstå
hinder för fri rörlighet som problemet för EU-medborgare kan bedömas som löst. Så länge
svårigheterna består, kommer Solvit Sverige att fortsätta hantera och belysa problemet.

24
25

26
27
28
29
30

Under året hanterade Solvit Sverige 26 ärenden och mottog ca. 50 förfrågningar, Dnr 2022/00545-5.
Det finns flera exempel på vilka dessa svårigheter är i Skatteverkets promemoria om samordningsnummer och
utländska fastighetsägare, s. 21–23 och Konsumentverkets sammanställning av erfarenheter av konsumentrelaterade problem med krav på svenskt personnummer, 2021-08-25 samt i Skatteverkets promemoria om samordningsnumrens funktion, s. 145.
Folkbokföringslagen (1991:481).
EUP(2016)8967. Kommissionens inledande meddelande till den svenska regeringen har dnr JUST/C2/RB/mb
(2016)s1225811.
Artikel 21 EU-fördraget
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_
code=en.
Kommittédirektiv Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen, dir. 2019:54.
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Solvit Sverige och företagen

Solvit Sverige såväl som resten av nätverket, mottar en relativt låg andel företagsärenden.
I den individuella rapporten noterar kommissionen att Solvit Sverige utför informationsinsatser riktade mot företag och uppmanas att fortsätta med det arbetet.31
Utöver detta har Solvit Sverige fortsatt samverkat med Enterprise Europe Network (EEN)
Sverige.32 EEN är ett inremarknadsnätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning till småoch medelstora företag som vill expandera sin verksamhet från ett medlemsland till att
etablera sig på den inre marknaden. Solvit kan vara ett viktigt problemlösningsverktyg för
handelsrelationerna när dessa företag stöter på problem med att tillvarata sina rättigheter.
Detta gäller inte minst nu när företagen står inför utmaningarna att hantera återhämtningen efter pandemin och dess effekter. Solvit Sverige har i syfte att öka kännedomen om
nätverkets funktion, bland annat deltagit vid EEN Sveriges informationsmöten med
regionala rådgivare och inlett ett samarbete med EEN Sverige kring riktad marknadsföring av Solvit-funktionen i sociala medier.

5.1 Företagsärenden
Under 2021 hanterade Solvit Sverige ett tjugotal företagsärenden.33 Några exempel ges i
rutan nedan och därefter ett mer utförligt exempel från ärendehandläggningen.

Exempel på företagsärenden

31
32
33

•

Klagomål angående tullskuld för tredjelandsvaror som importerats från Nordmakedonien
till Sverige.

•

Klagomål på att utse säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (paraffinolja) från
andra EU-länder till Sverige.

•

Klagomål på att Systembolagets inköpsvillkor för importerade viner diskriminerar leveran
törer av dessa produkter.

•

Klagomål avseende hinder mot att importera brandskum från Tjeckien till Sverige.

•

Klagomål på Systembolagets inköpspriser för tyskt vin som importeras till Sverige.

•

Klagomål angående Kemikalieinspektionens bedömning att klassa importerade syntetiska
paraffinoljor som farligt gods och krav på att utfärda säkerhetsblad vid återförsäljning av
dessa produkter.

•

Klagomål på Kennelklubbens vägran att registrera rashundar från Polen.

•

Klagomål på italienska skattemyndighetens krav gällande momsåterbäring för företag.

•

Klagomål från ett norskt företag som säljer kosttillskott och Läkemedelsverkets
klassificering av produkterna som läkemedel enligt svensk rätt.

•

Fråga om italienska märkningskrav gällande förpackningar.

•

Fråga om regler kring export av radioaktiva produkter mellan två EU-länder.

•

Klagomål på Konsumentverkets beslut om att flytvästar sålda av ett franskt företag inte
uppfyllde regelverken avseende väsentliga säkerhetskrav.

•

Klagomål avseende den praxis som tillämpas av ett norskt besiktningsorgan om att
solskydd sålda av ett svenskt företag för nya lastbilar, är trafikfarliga och därmed inte kunde
godkännas.

Solvit Sweden Performance Report 2021, Ref. Ares (2022)5305522-22/07/2022
Enterprise Europe Network
Dnr 2021/00080, 2021/00481, 2021/00522, 2021/00528, 2021/00537, 2021/00688, 2021/00835, 2021/00990,
2021/01348, 2021/01494, 2021/01556, 2021/01577, 2021/01656, 2021/01837, 2021/01874, 2021/01377, 2021/01379
och 2021/01382.
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5.1.1

Problem med ansökan om momsåterbäring i Ungern

Solvit Sverige fick in tre separata företagsärenden34 av en och samma anmälare som var en
skatteredovisningsbyrå med säte i Sverige. Redovisningsbyrån hade tre svenska kunder
med verksamhet i Ungern. Kunderna ansökte om momsåterbäring hos den ungerska
skattemyndigheten men fick avslag på sina ansökningar. Någon återbäring betalades inte ut.
Kunderna fick 15 dagar på sig att överklaga beslutet till högre instans. Enligt den tillämpliga
EU-rättsliga lagstiftningen ska tidsfristen för överklagande av beslut rörande ansökningar
av den här typen vara 30 dagar. Vidare motiverades avslagsbeslutet med att den ungerska
skattemyndigheten saknade tillräckligt underlag för att bevilja återbäring. Solvit Sverige
ansåg att myndigheten borde ha begärt in kompletterande information i enlighet med
kraven i relevant EU-lagstiftning. Efter att Solvit kontaktat den ungerska myndigheten
drogs besluten tillbaka och anmälarna fick sina momsåterbäringsbelopp utbetalda.

34

Dnr 2021/01377, 2021/01379 och 2021/01382.
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6 Andra exempel från ärendehanteringen
Coronapandemin och dess effekter har fortsatt prägla år 2021. I syfte att minska smittspridningen har EU/EES-länderna vidtagit krisåtgärder som förvisso kan anses vara nödvändiga av folkhälsoskäl, men dessvärre har drabbat den fria rörligheten på den inre
marknaden negativt. 35
I det avsnitt som behandlade strukturella problem i Sverige, har det redan nämnts att
Solvit Sverige hanterat ärenden gällande exempelvis svårigheter att få ut digitala covidintyg (avsnitt 4.3.1) och ärenden rörande arbetslöshetsersättning (avsnitt 4.3.2). Nedan
redogörs för ett annat problem som kopplar till pandemin och som fick mycket uppmärksamhet under 2021, framför allt i en nordisk kontext. 36

6.1.1

Svenska gränspendlare

Under första kvartalet av 2021 fick Solvit in ett tjugotal ärenden som handlade om gräns
arbetare som bor i Sverige och dag- eller veckopendlar till Norge för att arbeta där.37 När
Norge stängde sin gräns mot Sverige den 29 januari 2021,38 förhindrades arbetarna från att
ta sig till sina arbetsplatser. Den 1 mars 2021 öppnade Norge gränserna för dagpendlare39
som kunde visa upp ett negativt Covid-19-test. Gränserna var emellertid fortfarande
stängda för veckopendlare. Under den tid som dessa personer inte kunde utföra sitt
arbete, betalade deras arbetsgivare inte ut lön och det fanns ingen socialförsäkringsförmån som de kunde ansöka om. De stod därmed utan social trygghet under perioden då
gränserna var stängda. Solvit Sverige utredde ärendena i dialog med Solvit Norge och
kommissionen. Utifrån att gränsen stängts av folkhälsoskäl gjordes bedömningen att det
inte fanns en direkt överträdelse av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

35
36
37
38
39

Se Kommerskollegium, Covid-19 och den fria rörligheten – preliminära lärdomar från hälsokrisen, Folkhälsa
lagligt motiv till coronarestriktioner | Kommerskollegium
Solvit Sverige intervjuades bland annat om problemet av SVT Nyheter den 1 mars 2021, Gränspendlare anmäler
Norge: ”Får ingen trygghet tillbaka” | SVT Nyheter
Dnr 2021/01988.
Dnr 2021/01988.
Dnr 2021/01988.
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Foto: Vetle Houg, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

(EES-avtalet). Att det även handlade om arbetsrättsliga frågor i form av utebliven
ersättning från arbetsgivare till de drabbade samt det faktum att situationen inte föll inom
tillämpningen av samordningsförordningen, gjorde att Solvits möjlighet att intervenera i
ärendena var begränsade. Problemet uppmärksammades inte bara genom Solvit och fick
sin lösning politiskt när Norges regering den 9 mars 2021 meddelade40 sin avsikt att införa
nya regler om kompensation för de gränsarbetare som förlorat inkomst på grund av den
stängda gränsen. Solvit bedömde att de norska reglerna om kompensation löste anmälarnas problem och informerade dem om detta.

6.1.2

Försäkringstillhörighet vid distansarbete

En annan fråga som aktualiserats med anledning av nya arbetssätt och situationer under
pandemin är i vilket land en arbetstagare ska anses utföra sitt arbete när arbetet sker på
distans från ett annat medlemsland än det där arbetet normalt utförs.
Ett exempel är ett ärende41 som rörde en svensk medborgare bosatt i Sverige, men som
arbetade på distans som statligt anställd vid en isländsk myndighet. Anmälaren hade vänt
sig till den myndighet på Island som ansvarar för socialförsäkringsfrågor för att ansöka
om det europeiska sjukförsäkringskortet men fått svaret att hon inte ansågs utföra arbete
på Island. Efter att Solvit kontaktade den berörda isländska myndigheten ändrade de sin
bedömning och utfärdade ett intyg till anmälaren som bekräftade att anmälaren var
socialförsäkrad på Island. Anmälaren gavs rådet att ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet på nytt.
Nedan lämnas exempel på andra frågor42 i ärenden som Solvit Sverige hanterade med
koppling till pandemin.

Exempel på ärenden kopplade till pandemin
• Inreseförbud från Danmark till Sverige.
• Lättade danska karantänkrav som endast tillämpades för turister, men inte danska
medborgare.
• Kompensation för kostnader som arbetsgivare i Norge haft för anställdas covidtester.
• Hur ersättningen som betalades ut av norska regeringen till följd av att svenska gränspendlare
inte kunde ta sig till sina arbeten då Norge stängt sina gränser påverkar nivån av pension och
andra socialförsäkringsförmåner.
• Vilka passagerarrättigheter som gäller för flyg som ställts in på grund av pandemin.
• Vilket lands socialförsäkringslagstiftning som är tillämplig på en gränsarbetare som är bosatt
i Sverige, men arbetar i Norge.

Nedan redogörs för två andra exempel från ärendehanteringen där Solvit lyckades lösa
problemet.

6.1.3

Försäkrad i Sverige eller Italien?

Solvit Sverige hanterade ett ärende43 där anmälaren var svensk medborgare, ägde en
fastighet i Sverige och drev ett svenskt handelsbolag som importerade vin och livsmedel.

40 Dnr 2021/01988.
41 Dnr 2021/01988.
42 Dnr 2021/00175.
43 Dnr 2021/00175.
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90 procent av verksamheten bedrevs i Sverige, och resterande 10 procent bedrevs i
Italien. Anmälarens familj bodde i Italien där anmälaren också vistades under delar av sin
tid. I samband med att anmälaren ansökte om det så kallade europeiska sjukförsäkrings
kortet fattade Försäkringskassan beslut om att anmälaren inte bedömdes vara omfattad
av svensk socialförsäkringslagstiftning. Solvit Sverige kontaktade Försäkringskassan och
ifrågasatte myndighetens bedömning av hur de tillämpat bestämmelserna i EU:s samordningsförordning. Dialogen resulterade i att Försäkringskassan informerade Solvit Sverige
om att de mot bakgrund av de frågor som Solvit lyft beslutat att ta upp anmälarens fråga
om rätten till sjukförsäkringskortet på nytt.

6.1.4 Villkor för lönesättning
En person som kontaktade Solvit44 hade varit offentligt anställd i Sverige i 21 år innan hon
flyttade till Frankrike där hon fick en statlig anställning. Vid lönesättningen i Frankrike
placerades anmälaren in i en viss lönekategori utifrån att hon endast bedömdes ha åtta
års relevant erfarenhet. Vid denna bedömning togs alltså inte hänsyn till hela den arbets
livserfarenhet anmälaren förvärvat i Sverige. Efter att Solvit kontaktat den berörda
myndigheten och ifrågasatt bedömningen och behandlingen av arbetstagaren utifrån
principer för likställighet av arbetstagare, ändrade myndigheten sin bedömning och
anmälaren flyttades till den lönekategori som motsvarade hennes arbetslivserfarenhet
med hänsyn tagen till erfarenheterna från båda länderna, vilket genererade en högre
inkomstnivå.

44

Dnr 2021/00558.
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Stärkt samarbete inom Norden

I augusti 2019, det vill säga redan innan pandemin tillfälligt försvagade den nordiska
gemenskapen, slog de nordiska statsministrarna fast en vision om att Norden ska vara
världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Erfarenheterna från de stängda
gränserna och de olika åtgärder som vidtogs av de nordiska länderna med effekt för handel
och resande har gjort det än viktigare att stärka både förtroendet mellan medborgare och
samarbetet mellan grannländerna i gemensamma frågor.
Under 2021 redovisade kollegiet ett regeringsuppdrag om stärkt nordiskt samarbete
genom att bland annat föreslå åtgärder för att förebygga och lösa gränshinder inom
Norden. I rapporten Stronger integration and enhanced free movement in the Nordic region45
ges rekommendationer på fem områden där samarbetet inom Norden kan fördjupas inom
ramen för kollegiets verksamhet. Det gäller standardisering, ömsesidigt erkännande av
varor, ökat samarbete kring EU:s tjänstedirektiv och implementering av EU-direktiv
samt utökat samarbete mellan de nordiska Solvit-centren samt med Gränshinderrådets
sekretariat.46
På Solvits område rekommenderar kollegiet bland annat att Solvit Sverige ska stärka
samarbetet med de övriga nordiska Solvit-centren och med Gränshinderrådet. Gräns
hinderrådet är en del av det nordiska samarbetet och har i en nordisk kontext en liknande
roll som Solvit genom att ha till uppgift att lösa hinder för fri rörlighet.
Redan under 2021 inleddes en fördjupad kontakt inom Solvit Norden och mellan andra
nordiska tjänstemän som är aktiva på de områden som rapporten omfattade och som
potentiellt kan fördjupa den nordiska marknaden. Det fortsatta samarbetet kommer innebära att Solvits data och information om de problem som ofta uppstår för medborgare och
företag som rör sig mellan de nordiska länderna lättare kan nå Gränshinderrådets sekretariat. Solvit Sverige vill på detta sätt rapportera på nordisk nivå om de olösta gränshinder
som identifieras och bidra till att ge dem prioritet inom det nordiska samarbetet. Målet
med samarbetet är att på sikt lösa de gränshinder som Solvit inte kan påverka i sin egen
informella dialog med de tillämpande nationella myndigheterna.

45
46

Ökat nordiskt samarbete för fri rörlighet | Kommerskollegium.
Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete | Nordiskt samarbete (norden.org)
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Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår
uppgift är att förbättra möjligheterna för internationell handel med utgångspunkt i öppenhet, klara
spelregler och fri rörlighet på EU:s inre marknad.
Målet för vårt arbete är att bidra till en väl fungerande inre marknad, en extern handelspolitik i EU som
bygger på frihandel samt ett öppet och starkt multilateralt handelssystem.
Vi förser regeringen med beslutsunderlag, utredningar och yttranden samt deltar i internationella möten
och förhandlingar.
Kommerskollegiums Solvitcenter hjälper företag och privatpersoner som stöter på problem med den fria
rörligheten. Vi är också värd för flera nätverk med näringslivsorganisationer och myndigheter som syftar
till att utveckla förutsättningarna för handeln.
I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat
utvecklingssamarbete. Det sker bland annat genom kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår
exportörer från utvecklingsländer i deras handel med Sverige och EU.
Med våra utredningar och rapporter vill vi öka kunskapen om handelns betydelse för samhällsekonomin
och för en global hållbar utveckling.
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