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Enheten för migrationsrätt

Promemoria Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett
avtalslöst brexit, Ju2019/03199/L7
Pensionsmyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian och redogör nedan för vissa
konsekvenser av dessa.
I aktuell promemoria lämnas förslag på åtgärder för att säkerställa att brittiska
medborgare och deras familjemedlemmar som hade rätt att vistas och arbeta i Sverige
före Förenade kungarikets utträde ur EU har möjlighet att fo1isatta att vistas och arbeta
i Sverige om Förenade kungariket lämnar EU utan ett utträdesavtal. Rätten att vistas i
Sverige hänger nära samman med rätten till vissa förmåner från socialförsäkringen.
När Förenade kungariket lämnar EU kommer brittiska medborgare att omfattas av det
regelverk som gäller för tredjelandsmedborgare, om inget annat bestäms. En
tredjelandsmedborgare behöver som huvudregel ett uppehållstillstånd för vistelser som
är längre än tre månader i Sverige. Genom den nu gällande tillfälliga förordningen
(SFS 2019: 111) har ett tillfälligt undantag gjorts från kraven på uppehålls- och
arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.
Förordningen upphör dock att gälla den 30 mars 2020. Det betyder att om inte den
tillfälliga förordningen med undantag från uppehållstillstånd förlängs behöver denna
personkrets uppehållstillstånd från och med den 30 mars 2020. I promemorian anges
att ett arbete med att förlänga den tillfälliga förordningen har inletts på
Justitiedepartementet.
För att omfattas av socialförsäkringsskyddet ska en person vara försäkrad enligt
socialförsäkrings balken. Avseende de s.k. bosättningsbaserade förmånerna, t.ex.
garantipension, anges i 5 kap. 12 § socialförsäkringsbalken att till en person som
enligt utlänningslagen behöver ha uppehållstillstånd i Sverige får bosättnings baserade
förmåner lämnas tidigast från och med den dag då ett sådant tillstånd bö1jar gälla men
inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Denna
reglering leder till att om det i ett enskilt fall krävs uppehållstillstånd för att en person
ska få vistas här i Sverige, bör ett sådant tillstånd ha beviljats för att den enskilde ska
omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen.
För det fall en förlängning av den tillfälliga förordningen (2019: 111) inte skulle göras
finns en risk för att brittiska medborgare under en period inte är försäkrade för
bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken.
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Den nu föreslagna nya förordningen ger brittiska medborgare rätt att ansöka om
permanent och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Förordningen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2020. Skulle en ansökan om uppehållstillstånd inte ha beviljats före
den 30 mars 2020 saknas regler för att ge berörda personer rätt att vara försäkrade för
bosättningsbaserade förmåner för tid därefter, eftersom dessa personer varken är
undantagna kraven på uppehålls- och arbetstillstånd eller har beviljats ett sådant
tillstånd. För den enskilde skulle det innebära att rätten till bosättningsbaserade
förmåner blir avhängig handläggningstiden av ärendet om uppehålls- och
arbetstillstånd hos Migrationsverket. För Pensionsmyndighetens del skulle det
innebära en tillkommande handläggning av ärenden rörande dels indragning av
förmåner, dels nyansökningar med ny prövning sedan uppehållstillstånd beviljats.
Pensionsmyndigheten vill mot denna bakgrund understryka behovet av att den nu
gällande förordningens giltighet förlängs.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson. I den slutliga beredningen har enhetscheferna
Kent Larsson och Maitina Irving och jurist Naomi Zemack deltagit. I den slutliga
handläggningen har stabschefKajsa Möller, avdelningscheferna Lena Aronsson,
Marie Evander, Ole Settergren, Henrik Engström, Magnus Rodin, Bengt Blomberg,
Carl-Magnus Löfström och tf personalchef Maria Weimer deltagit.
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