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Justitiedepartementet
Enheten för migrationsrätt

Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska
medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit,
Ju2019/00097/L7
Pensionsmyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian.
Nedan lämnar myndigheten några synpunkter på förslagen.

Författningsförslag
Förslag till förordning om ett tillfälligt undantagfrån kraven på uppehålls-och
arbetstillståndför vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

1§
Den personkrets som omfattas av det tillfälliga undantaget från kravet på uppehålls
och arbetstillstånd uttrycks, enligt Pensionsmyndighetens bedömning, inte tillräckligt
tydligt i paragrafen. Myndigheten föreslår att det i förordningstexten förtydligas att det
endast är de personer som vid utträdesdatumet uppfyllde kravet på uppehållsrätt och
som sedan fo1tlöpande gör det som ska omfattas av undantaget. Detta framgår annars
endast tydligt i texten i övrigt i promemorian.

Övriga synpunkter
Handläggning av brittiska medborgares ärenden när den tillfälliga förordningen
upphör
Promemorian behandlar inte frågan om vad myndigheterna behöver göra när den
tillfälliga förordningen upphör att gälla. Myndigheten vill påtala att det är i det skedet
som konsekvenserna av den tillfälliga förordningen blir särskilt märkbar för
myndigheten. Det blir då aktuellt att identifiera ärenden där brittiska medborgare får
bosättnings baserade socialförsäkringsförmåner från Pensionsmyndigheten. V aije
enskilt ärende behöver utredas för att se om personen har uppehållstillstånd och att
förmåner därför kan fortsätta att betalas ut. Det kan även bli frågan om personer som
utan att uppfylla kraven för laglig vistelse inte heller kan tillgodoräkna sig
barnårsrätter (pensions grundande belopp) för inkomstpension.
Myndigheten vill även uppmärksamma den kostnad som handläggningen av brittiska
medborgares ärenden kommer att få för myndigheten. Under den ko1ta tid
myndigheten har att lämna svar på aktuell promemoria har det inte funnits möjlighet
att söka fram det antal brittiska medborgare som bor i Sverige och som får förmån av
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Pensionsmyndigheten. Någon uppskattning av kostnader har därmed inte kunnat
göras.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
pensionsspecialist Kristin Paulsson. I den slutliga handläggningen har även Mmtina
lrving och Kent Larsson, båda enhetschefer samt Toni Nastev och Tina Svensson,
båda jurister, deltagit.
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