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REMISSVAR (S2019/00206/SF) 
 
Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala 
området vid ett avtalslöst brexit 
 
Förslagen i sammandrag 
I promemorian lämnas förslag som syftar till att under en 
övergångsperiod mildra konsekvenserna vid ett avtalslöst brexit som 
uppstår för individer på området för sociala trygghetsförmåner. Problem 
uppstår eftersom samordningsreglerna för de sociala trygghetssystemen 
inte längre kommer att kunna tillämpas om Förenade kungariket lämnar 
EU utan avtal. Förslagen i promemorian är endast aktuella om Förenade 
kungariket lämnar EU utan att någon överenskommelse om ett 
utträdesavtal finns på plats mellan parterna.  
 
Vid avtalslöst utträde ur EU föreslås bland annat att: 
 

• en tidsbegränsad bestämmelse införs som möjliggör en fortsatt 
utbetalning av förmåner till personer som vid tiden för utträdet 
hade rätt att få eller får en förmån utbetald till Förenade 
kungariket.  

• en bestämmelse införs som innebär en rättslig grund för att 
sammanlägga intjänade försäkrings-, anställnings- eller 
bosättningsperioder som har fullgjorts under den tid som 
Förenade kungariket varit medlem i EU.  

• en bestämmelse inför som innebär att kostnader som uppstått till 
följd av vård som utförts i Förenade kungariket ska kunna ersättas 
under övergångsperiod efter utträdestidpunkten.  

• att en lag införs som ger den enskilde möjlighet att under 2019 
ställa om samt att tillförsäkra enskilda förmåner de redan får 
under en övergångsperiod.  

 
Sacos yttrande 
Utan ett utträdesavtal kommer Förenade kungariket att behandlas som 
vilket annat land som helst i förhållande till EU. Risken är idag stor att 
utträdet kommer att ske utan utträdesavtal. Enskilda riskerar därmed att 
med kort framförhållning hamna i ett avsevärt försämrat ekonomiskt läge 
som de själva inte kunnat rå över. Saco tillstyrker därför förslagen i 
promemorian.  
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Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Lena Granqvist  Thomas Andrén 
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