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Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige 
vid ett avtalslöst brexit 
 
Förslagen i sammandrag 
 
I promemorian lämnas förslag som syftar till att motverka de mest 
allvarliga följderna av ett avtalslöst brexit för de brittiska medborgare 
som bor och arbetar i Sverige i dag. Förslagen är aktuella endast för det 
fall Storbritannien skulle lämna EU utan att någon överenskommelse 
om övergångsregler finns på plats.  
 
Förslagen i promemorian innebär i korthet: 
 

• De brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som 
förlorar sin rätt att bo och arbeta i Sverige till följd av 
Storbritanniens utträde ur EU ska vara undantagna från kraven 
på uppehålls- och arbetstillstånd.  

• Undantaget ska införas i en tidsbegränsad förordning och gälla 
under en övergångsperiod om ett år. Förslaget innebär att de 
brittiska medborgarna och deras familjemedlemmar under 
övergångsperioden får stanna i Sverige under liknande 
förutsättningar som gäller i dag, vilket ger dem tid och möjlighet 
att anpassa sig efter den nya situationen. 

• Det lämnas även förslag på lagändringar som syftar till att 
underlätta för brittiska medborgare och deras 
familjemedlemmar att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd 
i Sverige.  

• Regeringen ska få meddela föreskrifter som bl.a. möjliggör för 
den berörda gruppen att beviljas uppehålls- och arbetstillstånd 
även om de redan befinner sig i Sverige.  

• En anpassning av bestämmelserna om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning, som tydliggör att bl.a. 
brittiska medborgare får rätt att tillgodoräkna sig tid som de har 
varit lagligen bosatta i Sverige med uppehållsrätt vid en ansökan 
om ställning som varaktigt bosatt. 

 
Den tidsbegränsade förordningen föreslås träda i kraft den 30 mars 
2019 och lagändringarna den 1 juli 2019. 
 
 
 



 

 

  2/2 

 

Utan ett utträdesavtal kommer Storbritannien att behandlas som vilket 
annat land som inte är en del av EU. I en sådan situation är det 
oundvikligt att enskilda brittiska medborgare boende i Sverige riskerar 
att på kort tid drabbas hårt av de nya reglerna.  
 
Eftersom vid ett avtalslöst brexit kommer inte längre EU-direktivet om 
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer att gälla för 
Storbritannien. Från Sacos sida vill vi poängtera vikten av att regeringen 
hörsammar denna viktiga del och att den inte faller bort i ett bilateralt 
avtal med Storbritannien.   
 
Saco anser att förslagen i promemorian balanserar väl ett kortsiktigt 
hänsynstagande till en hastigt uppkommen problematisk situation med 
att långsiktigt upprätthålla de regelverk som styr icke-EU medborgares 
rätt att arbeta och vistas i ett EU medlemsland. Saco tillstyrker därför 
förslagen i promemorian.  
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