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Indledning 

"[...] der er kun én praktisk hindring, som stadig findes for så vidt angår den fri bevægelighed 

for unionsborgere og deres familiemedlemmer: de administrative vanskeligheder i forbindelse 

med at få et personnummer fra den svenske skattemyndighed, hvilket udgør en alvorlig 

hindring for dagliglivet i det svenske samfund."1 

 

De modtagne andragender drejer sig om en påstået tilsidesættelse af unionsborgeres frie 

bevægelighed, og nærmere bestemt om bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til 

at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Mere konkret er andragerne ikke 

blevet registreret i det svenske folkeregister og har derfor ikke modtaget et personligt 

identikationsnummer (PIN), som er nødvendigt for at få adgang til en lang række 

tjenesteydelser af relevans for dagligdags aktiviteter for borgere i Sverige. 

 

Nogle af andragenderne blev drøftet på udvalgsmødet den 14. juli 2015. Det blev besluttet, at 

andragenderne forbliver åbne, mens der afventes yderligere oplysninger fra Europa-

Kommissionen. Efter dette møde har EP modtaget yderligere tre andragender om samme 

anliggende. Efter modtagelsen af de nye oplysninger fra Kommissionen (se bilag) besluttede 

Udvalget for Andragender at arrangere en undersøgelsesmission til Stockholm.   

Ud over de andragender, som Europa-Parlamentet har modtaget, har Kommissionen modtaget 

mange klager fra unionsborgere om samme anliggende, ligesom Solvit og Dit Europa - Råd & 

Vink også jævnligt beskæftiger sig med det. 

Kommissionens tjenestegrene har iværksat en omfattende vurdering af kompatibiliteten 

mellem Sveriges folkeregistersystem og Unionens regler om grundlæggende 

frihedsrettigheder, navnlig artikel 21, 22, 45, 49 og 56 i TEUF og relevant afledt ret, herunder 

direktiv 2004/38/EF. I januar 2015 indledte Kommissionen drøftelser med Sverige om PIN-

problemet, hvorefter der blev indledt en EU Pilot-procedure i oktober 2016. 

Delegationsmedlemmerne minder om, at unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til 

at færdes og opholde sig frit i et hvilket som helst EU-land er én af Unionens fire 

traktatsikrede grundlæggende frihedsrettigheder og en væsentlig forudsætning for, at det indre 

marked kan fungere godt.    

Medlemsstaterne skal tilvejebringe praktiske løsninger for at sikre respekten for 

unionsborgeres grundlæggende frihedsrettigheder, og inden for den ramme er gensidighed 

mellem medlemsstaterne afgørende.   

                                                 
1Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families: Country report for 

Sweden, Europa-Parlamentet, juni 2016, tilgængelig på: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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Sveriges personlige identifikationssystem 

Personnummeret, som er det nationale identifikationsnummer i Sverige, blev indført i 1947. 

Numrene udstedes af de svenske skattemyndigheder (Skatteverket) som en del af 

folkeregistret (Folkbokföring).  

Forbindelsen mellem en person og et identifikationsnummer skabes gennem det civile register 

og gennem identitetspapirer og sekundært gennem en udbredt brug af nummeret i forbindelse 

med diverse kontakter med myndigheder, skoler og universiteter, virksomheder (banker, 

forsikringsselskaber osv.).  

Når det gælder borgere og andre personer, der fødes i Sverige, udstedes 

identifikationsnummeret hurtigt efter, at et barns fødsel rapporteres af (sædvanligvis) forældre 

og lægepersonale. I særlige tilfælde kan nummeret ændres senere i livet, typisk fordi barnets 

fødselsdag eller køn er registreret forkert. Dersom en person senere i livet får foretaget en 

fuldstændig kønsskifteoperation, ændres serienummeret, så det stemmer overens med 

vedkommendes nye fysiske køn (det niende ciffer, der svarer til køn, ændres).  

En person med opholdsret kan bo i Sverige uden en opholdstilladelse. Formålet hermed er at 

lette den frie bevægelighed inden for EU. Opholdsret og muligheden for at blive tilmeldt 

folkeregistret og få et personidentifikationsnummer (PIN) gives til alle EØS-borgere, der 

opfylder et af følgende kriterier: 

• Personen arbejder, leverer tjenester eller har egen virksomhed i Sverige 

• personen er indskrevet som studerende på en godkendt svensk uddannelsesinstitution 

og har fuldt dækkende sygeforsikring 

• personen har tilstrækkelige aktiver til at sørge for sit eget og sin families underhold, 

såvel som fuldt dækkende sygeforsikring gældende for vedkommende selv og dennes 

familiemedlemmer, til at opholde sig i Sverige. 

Det skal desuden kunne godtgøres, at arbejdet eller uddannelsen kan forventes at være af 

mindst et års varighed. I nogle tilfælde er det svært for unionsborgere at bevise dette.  

En unionsborger, der søger arbejde, kan have opholdsret i Sverige, men kan ikke på dette 

grundlag blive tilmeldt det svenske folkeregister. Grunden til dette er, at en unionsborger i 

dette tilfælde kun har absolut opholdsret i Sverige i højst seks måneder. 

Familiemedlemmer til EØS-borgere med opholdsret kan selv have opholdsret og har i dette 

tilfælde ikke brug for en opholdstilladelse. 

I teorien er der for individer, der opholder sig i Sverige i mindre end et år, og som ikke kan 

tilmeldes det svenske folkeregister med et PIN, en anden form for identifikationsnummer: 

koordinationsnummeret (samordningsnummer). Dette nummer udstedes ligeledes af 

skattemyndighederne, men kun på anmodning af en institutionel myndighed. Det bruges til 

kontakt mellem en person og en organisation, som ellers ville kræve anvendelse af et 

personidentifikationsnummer, f.eks. for personer, som har haft fast bopæl i landet i under et 
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år, eller som slet ikke bor i landet, men har brug for kontakt med myndigheder, f.eks. 

sommerhusejere eller svenske statsborgere, der aldrig har boet i Sverige. Det er imidlertid 

primært i forbindelse med den restriktive tildeling af dette koordinationsnummer, at de 

praktiske problemer opstår.  

Personer, som ikke har noget kendt svensk personidentifikationsnummer eller 

koordinationsnummer, men som har brug for sundhedspleje, f.eks. udenlandske turister, 

bevidstløse personer, nyfødte børn med brug for specialbehandling (sunde nyfødte børn 

registreres i moderens patientjournal) og andre (f.eks. som særlig beskyttelse af privatlivets 

fred ved HIV-test) får et midlertidigt reservenummer (reservnummer), der udelukkende 

bruges til sundhedspleje.  

Undersøgelsesmissionen gav mulighed for drøftelser med de kompetente svenske 

myndigheder om de problemer, som nogle unionsborgere støder på i forbindelse med deres 

opholdsret i Sverige, og om mulighederne for at forbedre det ovenfor beskrevne system for i 

højere grad at respektere unionsborgeres grundlæggende bevægelsesfrihed i Sverige.   

Andragender og andragere 

Andragende nr. 1098/2010 af en tysk statsborger om de svenske myndigheders 

forskelsbehandling af EU-borgere  

Andragende nr. 1183/2010 af en tysk statsborger om behovet for et 

personidentifikationsnummer i Sverige 

Andragende nr. 1289/2012 af en britisk andrager om krænkelse af hendes ret til fri 

bevægelighed og ophold i EU 

Andragende nr. 0902/2015 af en spansk andrager om gældende opholdsbetingelser i Sverige 

for borgere fra EU-medlemsstater 

Andragende nr. 0299/2016 af en tysk andrager om forskelsbehandling af EU-borgere i 

Sverige på grund af myndighedernes afvisning af at udstede et personnummer  

Andragende nr. 1323/2016 af en tysk andrager om e-legitimation i Sverige. 

Andragerne er enten ejere af fast ejendom i Sverige, som ikke opholder sig permanent i 

landet, eller ægtefæller eller partnere til en svensk statsborger. De kan ikke få noget 

personidentifikationsnummer og kan derfor ikke få adgang til en række tjenesteydelser og 

udnytte deres rettigheder som personer med lovligt ophold fuldt ud.   

Kort resumé af møderne 

Undersøgelsesmissionen varede fra kl. 9.00 - 17.00 tirsdag den 21. februar. Hensigten var at 

give medlemmerne af Udvalget for Andragenders undersøgelsesdelegation bedre indsigt i 

situationen ved at konsultere repræsentanter fra forskellige svenske forvaltningstjenester, som 

alle fortalte åbent om deres erfaringer og holdninger.  

 

I. Et informationsproblem  
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Som nævnt i indledningen udstedes identifikationsnumrene af de svenske skattemyndigheder 

(Skatteverket), som er en del af folkeregistret (Folkbokföring) og hører under 

finansministeriet.  

 

Delegationen mødtes med repræsentanter for finansministeriet og ministeriets forskellige 

organer, som beskæftiger sig med de problemer, der rejses i andragenderne. Først med Maria 

Åhrling og Frank Walterson fra ministeriet og så med Håkan Nilsson og Ingegerd Widell fra 

skattemyndighederne. De mødtes ligeledes med Monika Johansson, vicedirektør for 

finansieringsinstitutter og finansielle markeder, bankafdelingen, for mere specifikt at 

diskutere problemet med adgang til bankkonti i Sverige.     

 

Det svenske system fungerer godt til identifikation af fastboende. Så længe en person opfylder 

ovenstående kriterier, er der ingen vanskeligheder med at få et nummer og dermed adgang til 

samtlige tjenesteydelser på lige fod med enhver svensk statsborger. Det største problem er 

stadig at føre bevis for ophold af mere end et års varighed, og – for personer, som ikke er 

økonomisk aktive – at bevise deres evne til at kunne klare sig selv økonomisk (i henhold til 

direktivets artikel 7, stk. 1, litra b), "Enhver unionsborger har ret til at opholde sig på en anden 

medlemsstats område i mere end tre måneder, hvis den pågældende råder over tilstrækkelige 

midler til sig selv og sine familiemedlemmer, således at opholdet ikke bliver en byrde for 

værtsmedlemsstatens sociale system, og er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige 

risici i værtsmedlemsstaten").  

 

Men når det kommer til identifikation af ikke-fastboende og tredjelandsstatsborgere fungerer 

det ikke optimalt, og proceduren med tildeling af koordinationsnumre og dennes anvendelse 

skal forbedres. Unionsborgernes tiltagende bevægelighed forklarer til dels systemets 

utilstrækkelighed.      

 

Hvis en unionsborger nægtes optagelse i registret, er det ikke ensbetydende med, at 

vedkommende ikke kan opholde sig i Sverige – folkeregistret styrer ikke opholdsretten. 

Konkret betyder det dog, at denne person ikke har adgang til en række tjenesteydelser og ikke 

kan få samme gavn af sit ophold i Sverige som enhver anden svensk statsborger.  
   

Da myndighederne blev informeret om nogle af andragernes konkrete vanskeligheder (f.eks.: 

at få en bankkonto, et mobilnummer, at blive indmeldt i et sportscenter eller gøre brug af et 

bibliotek...), gjorde de det klart, at der ikke var noget bestemt lovkrav om et 

personidentifikationsnummer for at få adgang til denne form for tjenesteydelser. Det fører til 

den konklusion, at der mangler oplysning om de juridiske bestemmelser på begge sider: hos 

unionsborgere på den ene side og hos private aktører i Sverige, såsom banker og 

telefonoperatører, på den anden. Den praktiske gavn, som private aktører har af et PIN til 

identifikation af et individ/en kunde, bør aldrig accepteres som et krav, så længe der ikke 

findes noget lovkrav herom, og tjenesteydere bør informeres om, at et identitetskort er 

tilstrækkeligt som identifikation.  De private aktører skal ligeledes orientereres bedre om 

eksistensen af koordinationsnummeret, som adskiller sig lidt fra et PIN, og om dettes 

gyldighed. 

 

Det blev bemærket, at der ikke findes nogen specifik lovbestemmelse, der pålægger private 

aktører, som uretmæssigt stiller et personidentifikationsnummer som krav for adgang til deres 

tjenesteydelser, sanktioner.  
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Der er et klart behov for vejledning til borgere, offentlige myndigheder og private aktører for 

at forbedre samarbejdet og dermed hele systemets funktion og således lette unionsborgeres 

frie bevægelighed. Information om koordinationsnummeret skal forbedres, tydeliggøres og 

udbredes, eftersom nummerets lidt anderledes udformning i forhold til et PIN ved flere 

lejligheder har medført tvivl om dets gyldighed. 

 

Der er brug for bedre information, ikke kun om hvornår et personnummer er påkrævet, men 

også om koordinationsnummeret og klageproceduren i tilfælde af uretmæssige krav eller 

forsinket registrering.      

 

Hvad klageproceduren for unionsborgere angår i tilfælde af uretmæssige krav, er der flere 

muligheder. I sådanne tilfælde bør borgere have adgang til den pågældende private aktørs 

interne procedure, såsom bankernes forbrugerafdelinger. Den svenske forbrugerombudsmand 

blev ligeledes nævnt som en mulighed, foruden det nationale klagenævn (ARN)1.  Der går 

normalt cirka seks måneder fra klage til afgørelse. Behandlingstiden skal derfor nødvendigvis 

forbedres for personer, som er på kortvarigt eller ikke-permanent ophold, og som ikke har et 

PIN.              
 

II. Adgang til sundhedspleje    

 

Det er umuligt at udøve fri bevægelighed uden beskyttelse af retten til social sikring for de 

borgere, der flytter.  

 

Delegationens medlemmer mødtes ligeledes med Malin Skäringer og Christina Janzon fra 

sundheds- og socialministeriet for at diskutere problemet med adgang til svensk 

sundhedspleje i en europæisk sammenhæng.    

 

Hver medlemsstat har sin egen sociale sikringsordning, der er koordineret med de øvrige 

medlemsstater på EU-niveau i kraft af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger2. Sveriges 

sundhedssystem er bopælsbaseret, dvs. alle personer, som har bopæl (er tilmeldt 

folkeregistret) i Sverige, har adgang til samme sundhedspleje.  I praksis har der været nogle 

problemer i Sverige i forbindelse med kombinationen af bestemmelserne om fri bevægelighed 

og forordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger.   

 

Hvis ikke man er registreret i Sverige, skulle der være mulighed for at bruge EU-

sygesikringskortet til basal læge- og sygehusbehandling.  

 

En af andragerne klagede over, at de svenske kompetente myndigheder afviste at acceptere 

hans EU-sygesikringskort.  

 

Kommissionen har været i kontakt med de svenske myndigheder angående de vanskeligheder, 

som unionsborgere og deres familiemedlemmer støder på - inden de får et PIN - i forbindelse 

                                                 
1 Offentlig myndighed, der i grove træk fungerer som en domstol, og hvis hovedopgave er at 

løse tvister mellem forbrugere og virksomhedsdrivende efter en klage fra forbrugeren. Før 

klagen indgives til ARN, skal den virksomhedsdrivende først helt eller delvist have afvist klagen (eller helt have 

undladt at svare). Det er gratis at forhøre sig her.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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med at sikre adgang til det offentlige sundhedssystem i Sverige.  Kommissionen indledte en 

EU Pilot-procedure over for Sverige om dette spørgsmål i november 2012.  Efter udførlige 

drøftelser og dialog om dette spørgsmål endte Sverige med at indføre ændringer i sin 

nationale lovgivning, som trådte i kraft den 1. februar 2016. En person, der er underlagt 

svensk lovgivning i henhold til forordning 883/2004, har siden kunnet få et bevis, der giver 

adgang til den samme sundhedspleje, som ydes til personer, der er registreret i Sverige.  

Beviset kan benyttes, indtil personen får et PIN.  

 

II. Erhvervelse af fast ejendom 

 

Registrering af ejerskab af fast ejendom i Sverige administreres af Kort- og Matrikelstyrelsen 

(Lantmäteriet), som hører under erhvervs- og innovationsministeriet (Näringsdepartementet). 

Delegationens medlemmer mødte Magdalena Anderson, som er myndighedens 

erhvervsudvikler, og Roger Ekman, ministeriets specialrådgiver.   

 

Hvad angår erhvervelse og ejerregistrering, er der heller ikke her specifikke problemer, hvis 

man har et PIN.  De oplysninger, der skal bruges for at blive registreret, er nemme at få fat på. 

Unionsborgere, der ikke har et PIN, er ikke udelukket fra ejerskab, men der kan opstå 

praktiske vanskeligheder.  

 

Der blev påpeget forskellige svagheder i det nuværende system, nærmere betegnet de 

forskellige identifikationsnumre, der findes på ejendomsområdet (f.eks. distriktsnummeret) og 

vanskeligheden ved at få adgang til købers adresse, hvis vedkommende ingen PIN har (eller 

ikke stammer fra et af medlemslandene i Nordisk Råd, som har nogle faciliteter). 

 

Der blev nævnt en mulig løsning i form af en systemforenkling ved hjælp af koordinering af 

de forskellige registre og udvikling af koordinationsnummeret som en unik reference.  En 

bedre personregistrering af købere ville afgjort hjælpe med til at forbedre kvaliteten af 

ejendomsregistreringssystemet.  En forbindelse mellem erhvervelse af fast ejendom og 

erhvervelse af et koordinationsnummer blev også set som en mulighed.     

 

En af de væsentligste forhindringer for udvikling af koordinationsnummeret som et værktøj til 

forenkling af systemet var dog, at enkeltpersoner ikke har mulighed for at bede om et 

koordinationsnummer direkte. Anmodningen skal foranlediges af en offentlig myndighed.  

Konklusioner og henstillinger 

Konklusioner  

Per Åsling og Jörgen Hellman, henholdsvis formand og viceformand for Skatteudvalget i det 

svenske parlament (Riksdag), det svenske parlament samt Ann-Marie Wallin og Oluf 

Åkereén, som repræsenterer udvalgets sekretariat, har bekræftet, at der er politisk vilje til at 

løse de problemer, som rejses i andragenderne. De anerkendte behovet for et mere fleksibelt 

og mindre tidskrævende system.  

Under drøftelsen med delegationens medlemmer bekræftede personalechefen i 

finansministeriet, Peter Gerlach, de svenske myndigheders villighed til at gøre noget ved de 

problemer, der rejses i andragenderne, og beklager de problemer, som unionsborgere er stødt 
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på under udøvelse af retten til fri bevægelighed i EU.   

I erkendelse af de praktiske vanskeligheder, som nogle unionsborgere i Sverige er stødt på, er 

de nationale myndigheder gået i gang med at finde effektive måder at forbedre systemet på.  

Som nævnt ovenfor er der for det første behov for bedre information af såvel 

unionsborgere, der benytter den frie bevægelighed, og svenske private aktører med hensyn til 

de juridiske bestemmelser om personidentifikationsnummeret.   Private aktører bør 

informeres om, at det rutinemæssigt anvendte PIN ofte ikke er et lovkrav. Kommunikation og 

koordinering mellem de forskellige administrative tjenester, der er involveret, bør ligeledes 

forbedres, navnlig med henblik på at reducere behandlings- og ventetiden for tildeling af 

identitetsnumre, som er steget i de seneste år.    

En mulig udveksling af bedste praksis mellem medlemslandene i Nordisk Råd blev også 

foreslået som en potentiel løsningsmulighed. Eftersom de fleste medlemslande i Nordisk Råd 

bruger et sammenligneligt personligt identifikationssystem, blev det foreslået at igangsætte en 

drøftelse inden for rammerne af Nordisk Råd for at indkredse, hvordan andre lande formår at 

undgå samme problemer som Sverige.      

Endelig ses udviklingen af koordinationsnummeret med en lettere og hurtigere adgang som en 

løsning, der effektivt kan reducere de barrierer, som indtil videre har stået i vejen for 

unionsborgere, der ikke er fastboende i Sverige.  For at opnå denne udvikling overvejer 

myndighederne en eventuel justering af lovgivningen, så flere personer kan få et 

koordinationsnummer fra skattemyndighederne. 

 

Hvad angår udstedelsen af personidentifikation mere generelt, kan gennemførelsen af 

forordning (EF) Nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for 

elektroniske transaktioner på det indre marked inden februar 2018 ligeledes lette adgangen til 

identifikationsnumre. Hovedformålet med denne forordning er at løse problemet med den 

utilstrækkelige grænseoverskridende interoperabilitet mellem nationale elektroniske ID-

ordninger, som indtil videre har forhindret borgere og virksomheder i til fulde at drage nytte 

af det digitale indre marked, og at give medlemsstaterne et fælles retsgrundlag. Der er blevet 

etableret et samarbejdsnetværk som en samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne for at 

opnå interoperabilitet og sikkerhed med hensyn til deres elektroniske ID-ordninger. Det 

tilvejebringer et forum med regelmæssige møder, hvor medlemsstaterne kan udveksle 

relevant information, erfaring og god praksis. 

Henstillinger  

I lyset af ovennævnte betragtninger og i erkendelse af, at unionsborgeres frie bevægelighed er 

en af EU's søjler, fremsætter Udvalget for Andragender følgende henstillinger til de 

ansvarlige nationale myndigheder og til Kommissionen: 

1. ser med tilfredshed på den politiske vilje, der blev udvist af de svenske myndigheder under 

undersøgelsesmissionen, til at finde løsninger på de problemer, som andragenderne bringer på 

bane, og opfordrer de svenske myndigheder til at indgå i en tættere dialog med 

Kommissionen; 
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2. ser med tilfredshed på de lovændringer, der trådte i kraft den 1. februar 2016, og som letter 

unionsborgeres adgang til svensk sundhedspleje ved hjælp af et nationalt bevis, som udstedes 

til dem og deres familiemedlemmer, inden de får et PIN; 

3. opfordrer de svenske myndigheder til uden yderligere forsinkelse at foreslå og iværksætte 

konkrete administrative og lovmæssige løsninger på de vanskeligheder med den frie 

bevægelighed, der beskrives af EU-borgere i deres andragender til Europa-Parlamentet og 

deres klager til Kommissionen; 

4. tilskynder de svenske myndigheder til fortsat at bestræbe sig på at forenkle og effektivisere 

systemet for udlevering af identifikationsnumre, såsom koordinationsnummeret, navnlig for 

personer på kortvarigt eller ikke-permanent ophold; 

5. understreger, at det er nødvendigt at styrke den direkte dialog med borgerne, og opfordrer 

de svenske myndigheder til at fremme mulighederne herfor, som en strategi til at 

imødekomme behovet for effektiv kommunikation;  

6. opfordrer de svenske myndigheder til at bestræbe sig på at reducere ventetiden på et 

identifikationsnummer for nytilkomne; 

7. opfordrer indtrængende de svenske myndigheder til hurtigst muligt at øge deres 

engagement ved at iværksætte oplysningskampagner til gavn for den svenske offentlighed og 

private aktører, der er i kontakt med nytilkomne; 

8. opfordrer indtrængende de svenske myndigheder til at tydeliggøre al relevant information 

om, hvem der kan få et identifikationsnummer, og hvordan, og til at gøre denne information 

let tilgængelig for unionsborgere, der flytter til eller har bopæl i Sverige;   

9. tilråder en forbedring af den information, der gives til unionsborgere om mulighederne for 

at klage over eller anke private aktørers afgørelse om uretmæssigt at bede unionsborgere om 

et personidentifikationsnummer; 

10. støtter idéen om at give enkeltpersoner lov til selv at anmode om et koordinationsnummer 

uden om en offentlig myndighed, så flere personer kan få et nummer;  

11. tilskynder de svenske myndigheder til at udveksle bedste praksis i forhold til 

identifikationsnumre med medlemslandene i Nordisk Råd;   

12. anmoder Kommissionen om fortsat at overvåge retlige og praktiske forbedringer af det 

svenske personidentifikationssystem for unionsborgere og holde Udvalget for Andragender 

orienteret om relevante udviklinger, hvad angår unionsborgeres frie bevægelighed; 

13. fremhæver vigtigheden af den vejledning, som Kommissionen har udsendt med hensyn til 

fuldt dækkende sygeforsikring1, hvoraf følgende fremgår: "Enhver privat eller offentlig 

forsikring, der er oprettet i en værtsmedlemsstat eller et andet sted, kan i princippet 

accepteres, så længe den giver fuld dækning og ikke er til byrde for de offentlige finanser i 

værtsmedlemsstaten. Samtidig med at medlemsstaterne beskytter deres offentlige finanser ved 

vurderingen af sygeforsikringens dækningsgrad, skal de overholde de begrænsninger, der 

                                                 
1 COM (2009) 313 
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følger af fællesskabsretten og i henhold til proportionalitetsprincippet";  

 

14. ser med tilfredshed på forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning til ændring 

af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og 

forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 

883/20041;  

 

15. glæder sig over ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EF af 

23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af 

betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner, der har til formål at 

forenkle adgangen og således lette udøvelsen af unionsborgeres grundlæggende ret til fri 

bevægelighed.   

 

Bilag 1: Sammendrag af de modtagne andragender 

• Andragende nr. 1098/2010 af en tysk andrager om de svenske myndigheders 

forskelsbehandling af EU-borgere 

Andrageren ejer en skovbrugsejendom i Sverige, men tilbringer kun halvdelen af kalenderåret 

i landet. Myndighederne tildeler ham derfor ikke et almindeligt personregistreringsnummer. 

Dette nummer er absolut nødvendigt for enhver officiel handling i Sverige, f.eks. for at åbne 

en bankkonto, tegne et telefonabonnement eller sågar for at gå ind på skovforvaltningens 

hjemmeside, hvilket er af afgørende betydning for denne andrager. Andrageren hævder, at 

dette forringer hans frie bevægelighed og mulighed for at drive erhverv. 

• Andragende nr. 1183/2010 af en tysk andrager om behovet for et 

personidentifikationsnummer i Sverige 

Andrageren klager over, at han ikke kan få et personnummer i Sverige, hvor han har ejendom. 

Uden personnummer kan han ikke åbne en bankkonto, abonnere på en telefonlinje eller få et 

mobiltelefonnummer. 

• Andragende nr. 1289/2012 af en britisk andrager om krænkelse af hendes ret til fri 

bevægelighed og ophold i EU 

Andrageren er en britisk statsborger med bopæl i Sverige, hvor hun er gift med en svensk 

statsborger. Hun klager over, at de svenske skattemyndigheder (Skatteverket) afviser at 

registrere hende, tilsyneladende på grund af en administrativ fejl. Dette hindrer andrageren i at 

blive registreret hos det svenske socialsikringskontor (Försäkringskassan) og dermed i at blive 

omfattet af den svenske sygesikring. Andrageren mener, at dette udgør en krænkelse af 

hendes ret som EU-borger til at færdes og opholde sig frit i Den Europæiske Union (direktiv 

2004/38/EF). Hun har indgivet en række klager, navnlig til Ombudsmanden og til Europa-

Kommissionen (hun angiver SOLVIT- og CHAP-referencenumre).   

• Andragende nr. 0902/2015 af en spansk andrager om gældende opholdsbetingelser i 

Sverige for borgere fra EU-medlemsstater 
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Andrageren klager over, at de svenske myndigheder har indført en række betingelser, som han 

finder er i strid med EU-retten, i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse i Sverige. 

Andrageren, som er bosat i Sverige, idet han har en svensk partner, fremlagde sit spansk-

udstedte europæiske sygesikringskort for myndighederne, som nægtede at acceptere det og 

krævede en S1-formular (som finder anvendelse på personer, der pendler til arbejde i Sverige 

eller pensionister). 

• Andragende nr. 0299/2016 af en tysk andrager om forskelsbehandling af EU-borgere i 

Sverige på grund af myndighedernes afvisning af at udstede et personnummer 

Andrageren, som er tysker, hævder, at han er offer for forskelsbehandling i Sverige, idet han 

ikke kan få lov at få et svensk personnummer, til trods for at han har haft sommerhuse der 

siden 1997. Han fik tildelt permanent opholdstilladelse i landet i 2013, men han kan stadig 

ikke få et sådant nummer. Som følge heraf har han ikke kunnet registrere et taletidskort til 

mobiltelefonen, benytte bestemte internetportaler for svenske myndigheder eller 

virksomheder eller endda modtage post. Andrageren anfører, at han som følge af denne 

påståede forskelsbehandling ikke fuldt ud har kunnet udøve sine rettigheder i henhold til 

direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af 

betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner 

(2013/0139). Dette skete, da han forsøgte at åbne en betalingskonto i Forex-banken og 

kontaktede flere andre, men blev afvist på grund af sit manglende svenske personnummer og 

ID-kort. Det er hans opfattelse, at de svenske myndigheder ikke har gennemført EU-direktivet 

i deres nationale lovgivning. 

 Andragende nr. 1323/2016 af en tysk andrager om e-legitimation i Sverige 

Andrageren ejer fast ejendom i Sverige, for hvilke han er skattepligtig, og han skal også 

opretholde kontakt med forskellige myndigheder. Han har imidlertid ikke et svensk 

personnummer og kan følgelig ikke få e-legitimation, som ville sætte ham i stand til at 

kommunikere med myndighederne via internettet. Han er derfor udelukket fra mange 

tjenester, eksempelvis onlineadgang til de svenske skattemyndigheder, adgang til netbank 

osv., og føler sig diskrimineret.  

 


