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Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt globalt.
Kollegiet ska enligt sitt uppdrag verka för ett enhetligt genomförande och
en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige inom området EU:s inre
marknad och såsom Sverige Solvit-center ha till uppgift att handlägga
hinderfrågor för den fria rörligheten. Kollegiet vill därför lämna följande
kommentarer, när det gäller de förslag gällande samordningsnummer
som anges syfta till att tillgodose behovet av en säker och användbar
identitetsbeteckning för personer som inte tilldelas personnummer genom
folkbokföring i Sverige.
Såsom återges i promemorian har Solvit-nätverket under lång tid mottagit
klagomål från enskilda unionsmedborgare som vistas i Sverige utan att
vara folkbokförda och om stöter på praktiska svårigheter under vistelse
här som grundar sig i avsaknaden av ett svenskt personnummer. Det
handlar ofta om problem som beror på att användningen av
personnummer för olika ändamål är väldigt utbredd i det svenska
samhället. Privata aktörer ställer ofta upp krav på ett personnummer för
att ta del av olika tjänster, även om det inte finns nationellt lagstadgade
krav på innehav av just ett personnummer som identifikation kopplat till
möjligheten att nyttja den aktuella tjänsten.
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Att det genom förslaget i promemorian tydliggörs i lag att
samordningsnumren har funktionen av en identitetsbeteckning, kan
bedömas fylla en funktion som signal till samhället om att
samordningsnumrens status ökat, vilket välkomnas. Kollegiet ser även
positivt på förslaget som i viss mån anses tillgodose vissa behov hos
enskilda. Detta genom möjligheten för exempelvis en unionsmedborgare
som med stöd av den fria rörligheten vistas i Sverige kortare tid än ett år
och kan anses ha anknytning till Sverige, att själv ska kunna ansöka om
ett samordningsnummer.
Kollegiet bedömer dock att den ökade möjligheten att tilldelas ett
samordningsnummer som ett alternativ identitetsbeteckning till ett
svenskt personnummer, inte kommer att lösa de problem som tidigare
påtalats och som omnämns i promemorian, eller att personer med ett
samordningsnummer kommer att likställas med de som innehar ett
svenskt personnummer. Kollegiet anser att det fortfarande behövs
insatser som kan förbättra kunskapen om och användandet hos olika
aktörer av samordningsnumren, för att anse att det föreligger en
tillfredsställande grad av likvärdighet mellan personnummer och
samordningsnummer och att de innebär samma möjligheter att vara en
del av det svenska samhället.
Kollegiet ser därför fram emot att ta del av fler exempel på initiativ och
åtgärder som bidrar till att den fria rörligheten på den inre marknaden för
de som omfattas av rörlighetsdirektivet, kan genomföras i praktiken.

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck och
utredaren Charlotte von Mentzer, föredragande.
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