
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. 

Utredningen om trygghetssystemen och 

internationell rörlighet (S 2014:17) 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 

Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 17 juli 2014 kommittédirektiv om en 

översyn av försäkringsvillkoren i de svenska sociala trygghets-

systemen och deras tillämpning utifrån de nya förutsättningar 

som globaliseringen ger i en unionsrättslig och internationell 

kontext (dir. 2014:109). Uppdraget ska redovisas senast den 

1 mars 2016. 

I dag saknas bestämmelser i svensk lagstiftning om krav på 

uppehållsrätt enligt 3 a kap. utlänningslagen (2005:716) för att 

en person ska få tillgång till de svenska sociala trygghets-

systemen avseende de bosättningsbaserade förmånerna. Rege-

ringen anser att det är viktigt att tydliggöra vilka som vid 

migration till och från Sverige utifrån en unionsrättslig kontext 

ska ha tillgång till de svenska sociala trygghetssystemen avse-

ende de bosättningsbaserade förmånerna. Det bör vara ett krav 

att en person vistas lagligen i landet för att få tillgång till 

svenska bosättningsbaserade förmåner som ingår i tillämp-

ningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

883/2004 av den 29 april 2004 om de sociala trygghetssyste-

men, i den mån unionsrätten tillåter det. Utredaren ska därför 

även 

 särskilt analysera om sådana krav på laglig vistelse är 

förenliga med unionsrätten och i sådana fall föreslå hur 

dessa krav kan införas i svensk lagstiftning, 
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 analysera om andra villkor kan och bör införas i lagstift-

ningen för att uppnå målet om att tydliggöra vilka som ska 

ha tillgång till de sociala trygghetssystemen avseende de 

bosättningsbaserade förmånerna vid migration till och från 

landet, och i sådana fall lämna förslag även om detta, 

 analysera hur ett urval av andra medlemsstater i EU/EES, 

däribland Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, 

Polen, Storbritannien och Tyskland, hanterar frågeställ-

ningen om tillgång till de sociala trygghetssystemen för 

migrerande personer. 

Vidare ska särskilt de administrativa konsekvenserna för de 

berörda myndigheterna i fråga om tillämpningen av de olika 

regelverken belysas. Ett förslag till lösning ska ta hänsyn till 

behovet av att regelverket är enkelt att förstå för enskilda samt 

administrativt genomförbart.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas 

senast den 31 januari 2017. 

(Socialdepartementet) 


