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1. ALLMÄNNA FRÅGOR 

1.1. Statistik om IMI:s användning 

Vill du veta hur mycket IMI används i EU? Via länken nedan får du lite statistik. 
Aktuella siffror publiceras varje månad på kommissionens IMI-webbplats. Du hittar 
statistik här: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.2. Din myndighet saknar behörighet för en förfrågan 

Har din myndighet fått en förfrågan som den inte är behörig att svara på? Du kan lätt 
vidarebefordra förfrågan till rätt myndighet i ditt land. Klicka på knappen 
”Vidarebefordra förfrågan” längst ner på skärmen. Förfrågan försvinner då ur din 
åtgärdslista. Din myndighet visas inte i förfrågan och du har inte längre tillgång till den, 
eftersom du inte längre är ansvarig (och därför inte ska ha tillgång till personuppgifterna 
och informationsutbytet). Om du inte vet vilken myndighet i ditt land som är behörig att 
svara på förfrågan, vidarebefordra den till din nationella IMI-samordnare i stället. 

1.3. Översättning av IMI 

När ett nytt lagstiftningsområde läggs till i IMI, kan systemet innehålla avsnitt som ännu 
inte har översatts. Vi försöker att lägga in översättningarna så snabbt som möjligt. 
Vänligen kontakta din nationella IMI-samordnare om du upptäcker oöversatt text i IMI 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html). Samordnaren 
vidarebefordrar sedan dina synpunkter till kommissionen. 

2. TEKNISKA FRÅGOR 

2.1. Webbläsare 

IMI fungerar med följande webbläsare: Internet Explorer (version 7 eller högre), Firefox 
och Chrome (automatisk uppdatering). Om du har en äldre version av Internet Explorer, 
kan du få problem med hur IMI visas och fungerar. 

Från och med IMI-version 5 (maj 2012) använder IMI mindre typsnitt. Du kan ändra på 
IMI-ramarnas storlek och dölja menyn. Du kan också förstora eller minska ner hela 
skärmbilden (tryck Ctrl-tangenten och plus- eller minustecknet). 

2.2. Du kan inte logga in i IMI 

Om du av någon anledning inte lyckas logga in i IMI, kontakta din nationella IMI-
hjälpcentral (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html). Där 
kan man hjälpa dig direkt eller hänvisa dig till rätt samordnare. 

2.3. E-brev från IMI 

IMI skickar ut automatiska e-brev varje gång du behöver vidta en åtgärd eller när 
uppgifterna om din myndighet har ändrats. 

Om du inte får någon e-post: 

 Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad i systemet 
 Titta i din mapp för skräppost (spam) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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 Hör med dina IT-ansvariga om myndighetens säkerhetsinställningar släpper 
igenom e-brev från avsändaren imi-helpdesk@ec.europa.eu. 

2.4. Maskinöversättning 

En maskinöversättning kan bara ge dig en ungefärlig idé om textens innehåll. Den kan 
hjälpa dig att snabbt få grepp om vad som står i en fritextruta. Kommissionen påtar sig 
inget ansvar för maskinöversatt text och kan inte garantera att den är korrekt.  

Bäst resultat får du med fritext som består av korta och tydliga meningar. Använd 
följande meningsstruktur: subjekt + verb + objekt osv. Undvik myndighetsjargong. 

IMI:s tjänst för maskinöversättning befinner sig än så länge bara i pilotfasen och håller 
fortfarande på att utvecklas. När tjänsten är färdigutvecklad, hoppas vi att 
översättningarna blir både bättre och snabbare. 

Nytt utbildningsmaterial som förklarar hur maskinöversättningen fungerar finns på 
engelska på kommissionens IMI-webbplats (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html). För mer information på svenska, kontakta din 
nationella IMI-samordnare. 

Alla som skriver fritext måste ange vilket språk de använder (källspråk). Du som är 
mottagare kan bara ange vilket språk du vill översätta till. Om det angivna källspråket är 
fel, fungerar inte maskinöversättningen. I så fall måste du be avsändaren att skriva in 
texten på nytt och ange rätt språk. När du väljer en myndighet i IMI som du vill kontakta, 
kan du se vilka språk den myndigheten förstår. Om du behärskar något av dem är det 
bättre att använda det språket än att lita på maskinöversättningen. 

När tjänsten för maskinöversättning är färdigutvecklad hoppas vi kunna erbjuda följande 
förbättringar: översättning av bilagor (i wordformat), möjlighet att lägga till egna 
översättningar, möjlighet att spara översättningar som en del av en IMI-förfrågan (liksom 
tidigare) och maskinöversättning även av varningar. 

2.5. Utskrift av rapporter 

Nytt utbildningsmaterial som förklarar hur man skriver ut rapporter finns på engelska på 
kommissionens IMI-webbplats (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html). För mer information på svenska, kontakta din 
nationella IMI-samordnare. 

2.6. Förfrågningar – allmänt 

Av dataskyddsskäl kan du inte se personuppgifterna i en inkommande förfrågan förrän 
du har godtagit den. Normalt godtar du en förfrågan om du anser att din myndighet är 
behörig att svara på den. Du kan vidarebefordra förfrågan till en annan behörig 
myndighet också efter att den har godtagits, t.ex. om du upptäcker att din myndighet trots 
allt inte är behörig. 

Om du vill se alla förfrågningar vid din myndighet, kan du använda funktionen ”Sök alla 
förfrågningar” under menypunkten ”Förfrågningar”. Om du inte anger några sökkriterier 
får du upp alla förfrågningar som din myndighet har skickat och tagit emot. 

Du kan ändra svarsdatumet vid två tillfällen: 1: När du godtar en förfrågan. 2. När du 
godtar en förfrågan om ytterligare information. Tänk på att svarsdatumet inte ändras i 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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systemet, även om du och din motpart kommer överens om en ändring via e-post. Om du 
behöver ändra svarsdatumet vid ett senare tillfälle bör du dela upp förfrågan (se 
utbildningsmaterialet på http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html). Då kan du svara på vissa frågor direkt och ge 
resten av frågorna ett nytt svarsdatum. 

Kommissionen påminner EU-länderna med jämna mellanrum om att de ska godta och 
svara på förfrågningar. Om du har problem med dina förfrågningar, kan du alltid 
kontakta din nationella IMI-samordnare. 

2.7. Förfrågningar – fördefinierade frågor och svar 

Tack för alla synpunkter på IMI:s fördefinierade frågor och svar! Vi planerar att 
uppdatera frågeserierna i samarbete med expertgrupperna och de kollegor som ansvarar 
för de olika lagstiftningsområdena. Dina kommenterar är därför mycket värdefulla för 
oss.  

Du kan se alla fördefinierade frågor på IMI:s webbplats under Bakgrundsmaterial > 
Informationsmaterial om IMI > Frågor som man kan ställa med hjälp av IMI 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sv.html#data_fields). 

Av enkäten framgick att en del användare måste skicka frågor i form av fritext, eftersom 
de ämnen som de vill ta upp inte finns med bland de fördefinierade frågorna. Tänk på att 
de fördefinierade frågorna bygger på EU-lagstiftningen och överenskommelser mellan 
medlemsländerna. Om du anser att det saknas frågor eller att de är oklara, kontakta din 
nationella IMI-samordnare, som sedan vidarebefordrar dina synpunkter till 
kommissionen.  

Om de fördefinierade svaren inte räcker, kan man alltid komplettera svaret i rutan 
”Kommentarer till svar”. 

Tycker du att den andra myndighetens svar är för knapphändigt? Tveka i så fall inte att 
be om ytterligare information. 

2.8. Förfrågningar – bilagor 

Så länge din förfrågan inte har avslutats kan du när som helst lägga till bilagor. Du kan 
däremot bara ta bort bilagor från förfrågningar som är utkast. När förfrågan har skickats 
(och därmed inte längre har status som utkast) kan du inte längre ta bort några bilagor, 
eftersom de redan är tillgängliga för den andra myndigheten. 

Om du vill markera uppgifter i en bilaga måste du göra det innan du bifogar den 
handlingen till förfrågan. 

2.9. Förfrågningar – meddelanden och påminnelser 

Vill du påminna en myndighet om att du väntar på svar? Behöver du mer information 
eller fler handlingar? Så länge din förfrågan inte har avslutats kan du när som helst skicka 
meddelanden via IMI. Du kan läsa mer om detta på IMI:s webbplats 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). 

Kan man ändra meddelanden som har registrerats i systemet? Nej, det går inte. Ett sparat 
meddelande blir nämligen genast tillgängligt för den andra myndigheten, som dessutom 
får ett e-brev om att det finns ett nytt meddelande i IMI.  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sv.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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2.10. Söka myndigheter 

Tack för synpunkterna på sökfunktionen för myndigheter! Vi tänker uppdatera listan med 
nyckelord och be medlemsländerna att se över beskrivningarna av myndigheternas 
behörighetsområden i IMI. 

Om du inte hittar rätt myndighet i IMI, kan du alltid skicka din förfrågan till en 
samordnare eller den nationella IMI-samordnaren. Samordnarna skickar sedan vidare din 
förfrågan till rätt myndighet. 

2.11. Automatisk sparfunktion 

Tänk på att systemet inte automatiskt sparar dina uppgifter. När du lägger in data i 
systemet måste du därför bekräfta din inmatning genom att klicka på Spara. Tänk också 
på att du loggas ut automatiskt efter 45 minuters inaktivitet. Alla uppgifter som inte har 
sparats försvinner då. 

3. FRÅGOR OM INFORMATIONSKAMPANJER OCH UTBILDNING 

Av enkäten framgick att en del användare saknar bra utbildning och uppföljning, särskilt 
i myndigheter där IMI inte används så ofta.  

Om du behöver utbildning, bör du kontakta din nationella IMI-samordnare eller den IMI-
samordnare som registrerade din myndighet. Kontaktuppgifter till alla nationella IMI-
samordnare finns på IMI:s webbplats (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/contact_sv.html).  

I webbplatsens avsnitt ”IMI-utbildning” hittar du utbildningsmaterial och manualer för 
olika ämnen. Där kan du också läsa vanliga frågor och svar. 

4. JURIDISKA FRÅGOR 

4.1. Skydd av personuppgifter 

IMI har ett inbyggt integritetsskydd som ser till att systemet uppfyller gällande 
dataskyddsbestämmelser och som begränsar tillgången till personuppgifter. IMI skyddar 
därför känsliga uppgifter mycket bättre än andra kommunikationsformer som brev, 
telefon, fax eller e-post. 

4.2. Användning av IMI inom ett och samma land 

När IMI-förordningen har trätt i kraft kommer man att kunna använda IMI för 
administrativt samarbete mellan myndigheter i ett och samma land på vissa villkor. 
Samarbetet måste exempelvis bygga på de befintliga arbetsflödena. Bara små justeringar 
är möjliga (t.ex. när det gäller frågeserierna). Om ett land vill använda IMI för internt 
bruk i större skala, krävs ett förhandsgodkännande från kommissionen. För frågor om 
användning av IMI för kommunikation mellan landets myndigheter, kontakta din 
nationella IMI-samordnare (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html
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4.3. Obligatorisk användning av IMI – andra kommunikationsformer 

När IMI-förordningen har trätt i kraft kommer det att bli obligatoriskt att använda IMI för 
administrativt samarbete (informationsutbyte och ömsesidig hjälp) när det gäller de 
rättsakter som räknas upp i förordningens bilaga: tjänstedirektivet, direktivet om 
yrkeskvalifikationer, direktivet om patienträttigheter, förordningen om transport över 
gränserna av kontanter i euro samt Solvit och direktivet om utstationering av arbetstagare 
(de båda sistnämnda som pilotprojekt). Listan uppdateras med jämna mellanrum. 

I motsats till många andra kommunikationsformer har IMI medvetet utvecklats för att 
skydda personuppgifter. Systemet har försetts med ett inbyggt integritetsskydd och 
skyddar därför känsliga uppgifter mycket bättre än andra kommunikationsformer (t.ex. 
brev, telefon, fax och e-post). IMI gör det på så sätt lättare för användarna att följa 
gällande europeiska och nationella dataskyddsbestämmelser. 

4.4. Privata organ och IMI 

IMI är ett administrativt verktyg som ska underlätta samarbetet över gränserna mellan 
ländernas behöriga myndigheter. Med behöriga myndigheter menas alla organ som har 
fått särskild behörighet att tillämpa europeisk eller nationell lagstiftning. Oftast rör det 
sig om offentliga institutioner. Varje medlemsland bestämmer själv vilka organ som ska 
få registrera sig i IMI som behöriga myndigheter inom ett visst lagstiftningsområde. Om 
du saknar en myndighet i IMI, vänligen kontakta din IMI-samordnare.  

5. FÖR SAMORDNARE 

5.1. Övervakning av förfrågningar från de myndigheter som jag samordnar 

För att kontrollera informationsutbytet hos de myndigheter som du samordnar kan du 
söka via menyfunktionen Förfrågningar – Sök alla förfrågningar. Ändra inställningen 
under ”Sök efter” till ”Förfrågningar som gäller myndigheter där jag har kopplats in som 
samordnare”. 

Om du inte är inkopplad som förfrågningssamordnare kan du använda kriteriet ”Begränsa 
sökningen till förfrågningar som bara gäller vissa myndigheter”. Lägg sedan till de 
myndigheter som du vill söka på. 

5.2. Pågående ärenden – Hur kontaktar jag samordnaren i det andra 
medlemslandet? 

I framtiden kommer det att finnas en funktion som ger nationella IMI-samordnare 
möjlighet att enkelt kontakta sina motparter i andra medlemsländer via IMI. 

Under tiden föreslår vi att du använder vanlig e-post. Kontaktuppgifterna till de 
nationella IMI-samordnarna hittar du på IMI:s webbplats. Du kan också leta fram dem i 
IMI. Om du skriver NIMIC under ”Myndighetens namn” får du upp de nationella IMI-
samordnarna. 

Alla som har tillgång till en förfrågan (handläggare och samordnare) kan enkelt kontakta 
den andra myndigheten och samordnaren under fliken ”Handläggning av förfrågan”. 
Klicka på brevsymbolen bredvid e-postadressen för att skapa ett e-brev med förfrågans 
nummer i ärenderaden. 
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6. LÄNKAR 

Lista över nationella IMI-hjälpcentraler 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Lista över nationella IMI-samordnare 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html  

Nytt utbildningsmaterial på IMI:s webbplats (bara på engelska) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Vanliga frågor 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_sv.pdf  

Fördefinierade frågeserier i IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sv.html#data_fields  
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