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Om det inte blir något avtal kommer rättigheterna för EU-medborgare1 i Storbritannien efter utträdesdagen att
regleras av brittisk lag, som kommer att behöva tolkas mot bakgrund av Storbritanniens skyldigheter enligt den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. De flesta av
uppgifterna i detta faktablad bygger på uppgifter från Storbritannien.

Jag är EU-medborgare och bor idag i Storbritannien. Kommer jag
fortfarande att ha rätt att bo där efter det brittiska EU-utträdet?
Den brittiska regeringen har uppgett att man ”vill försäkra EU-medborgare och deras familjemedlemmar som bor
i Storbritannien att de är välkomna att stanna där även i det avtalslösa scenariot”.
Se den brittiska regeringens policydokument om medborgerliga rättigheter: Policy paper on citizens’ rights in the
event of a no deal Brexit2.

Vad bör jag göra som EU-medborgare om jag
vill fortsätta att bo i Storbritannien?
Om du är EU-medborgare som kom till Storbritannien före utträdesdagen och tänker fortsätta att bo där
efter den 31 december 2020 måste du ansöka om en ny invandringsstatus i Storbritannien, s.k. settled status
eller pre-settled status. Du måste ansöka om denna nya invandringsstatus även om du beviljats permanent
uppehållstillstånd enligt de regler som då gällde. Läs mer om den nya invandringsstatusen på den brittiska
regeringens hemsida3.
Om du är EU-medborgare och anländer till Storbritannien efter utträdesdagen kommer du att omfattas
av Storbritanniens immigrationsregler och måste ha tillstånd för att resa in i eller stanna i Storbritannien. Läs mer
i den brittiska regerings policydokument om invandring: Policy paper on Immigration from 30 March 2019 if there
is no deal4.
Observera att om du är irländsk medborgare och omfattas av den gemensamma resezonen mellan Irland och
Storbritannien behöver du kanske inte ansöka om denna nya invandringsstatus.
I detta faktablad menas med EU de 27 EU-länder som blir kvar efter det brittiska EU-utträdet.
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
3
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
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https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigrationfrom-30-march-2019-if-there-is-no-deal
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Jag är EU-medborgare. Vilka regler gäller för mina
(icke‑brittiska) familjemedlemmar som bor i Storbritannien?
Det kommer att bli en brytpunkt för dina familjemedlemmar (om de inte är brittiska medborgare) att ansluta sig till
dig i Storbritannien. Nära anhöriga måste ansöka om detta senast den 29 mars 2022. Nya makar och registrerade
partner (dvs. närstående efter utträdesdatumet) och andra anhöriga måste ansöka senast den 31 december 2020.
Om dina familjemedlemmar inte ansöker före dessa datum måste de ansöka om tillstånd enligt de mer restriktiva
brittiska invandringslagar som kommer att gälla vid den tidpunkt då de ansöker.

Vilka rättigheter har jag som EU-medborgare
när det gäller arbete och social trygghet?
Från och med utträdesdagen kommer din rätt att arbeta att helt bero på Storbritanniens lagstiftning. Du bör
kontrollera med myndigheterna i Storbritannien vilka rättigheter du har efter utträdesdagen när det gäller
socialförsäkringsförmåner vid till exempel sjukdom, familjebildning, pension, invaliditet och arbetslöshet.
Den brittiska regeringen har meddelat5 att EU-medborgare och deras familjemedlemmar även i fortsättningen
kommer att kunna bo, arbeta och få tillgång till socialförsäkringsförmåner i Storbritannien i stort sett som de gör
idag. Kommissionen förväntar sig att dessa utfästelser snart ska formaliseras.
Du rekommenderas att göra följande:

> Kontrollera vilka villkor som gäller för fortsatt arbete i Storbritannien. Du kan till exempel behöva ett
arbetstillstånd. Om du arbetar i Storbritannien och bor i EU kan du också behöva ett särskilt dokument för
att resa in i Storbritannien.

> Informera dig om villkoren för att dina familjemedlemmar ska få fortsätta att bo och arbeta i Storbritannien.
> Ta reda på villkoren för att dina barn ska få fortsätta sin utbildning i Storbritannien.
> Hör med den instans där du är försäkrad om dina socialförsäkringsrättigheter.
Om du tidigare har arbetat, bott eller varit försäkrad i Storbritannien bör du göra följande:

> Skaffa bevis på dessa arbets-, boende- eller försäkringsperioder från socialförsäkringsinstitutioner
i Storbritannien, t.ex. National Insurance.

> Ansök omedelbart om endera tillfällig eller permanent invandringsstatus enligt de brittiska
invandringsbestämmelserna.

> Mer information i form av frågor och svar finns i dokumentet om konsekvenserna av att Storbritannien
lämnar EU utan avtal. Questions and Answers on the consequences of the UK leaving the EU in the event of
no deal6.
> Kontakta ditt lands ambassad i Storbritannien7 för ytterligare information och hjälp.

Vilken status kommer jag att få om jag är
medborgare i både EU och Storbritannien?
En EU-medborgare som också har brittiskt medborgarskap kan bo i Storbritannien på grundval av sitt brittiska
medborgarskap.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
7
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-embassies-in-the-uk
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Vilken status kommer jag att få om jag är EU-medborgare
som bor i Storbritannien och har en familjemedlem
(det vill säga make/maka, barn) som är brittisk medborgare?
En EU-medborgare som också är anhörig till en brittisk medborgare måste ansöka om en ny invandringsstatus
i Storbritannien som kallas ”settled status” eller ”pre-settled status”, om man tänker fortsätta att bo i Storbritannien.

Kommer jag som EU-medborgare bosatt i Storbritannien
att kunna rösta och kandidera i lokala val?
Från och med utträdesdagen beror din rösträtt och valbarhet i lokala val i Storbritannien helt och hållet på den
brittiska lagstiftningen.
Den brittiska regeringen har meddelat8 att EU-medborgare i Storbritannien även fortsättningsvis kommer att
kunna rösta och kandidera i lokalvalen England och Nordirland i maj 2019. Det skotska parlamentet och den
walesiska nationalförsamlingen sköter sina egna valsystem. Alla EU-medborgare som väljs till lokala befattningar
i dessa val kommer att kunna fullgöra hela sin mandatperiod.

Kommer jag som EU-medborgare bosatt
i Storbritannien fortfarande att kunna rösta
och kandidera i valet till Europaparlamentet?
Från och med utträdesdagen måste en EU-medborgare som sedan tidigare har registrerat sig i Storbritannien för
att rösta i valet till Europaparlamentet registrera sig på nytt i röstlängden i sin ursprungsmedlemsstat om man
vill fortsätta att rösta i valet till Europaparlamentet. Det är din hemlands nationella lagstiftning som avgör om du
som utlandsboende medborgare har rätt att rösta.
Som EU-medborgare i Storbritannien bör du höra med ditt ursprungliga medlemsland om du har rätt att rösta
eller ställa upp som kandidat i det kommande valet till Europaparlamentet den 23–26 maj 2019. För att hjälpa
personer som ska rösta har Europaparlamentet gjort en uppsättning landsspecifika faktablad, som ger en överblick
över röstregler och nationella kontaktpunkter9.
För att få svar på om och hur du kan rösta i ditt hemland från Storbritannien besök webbplatsen Så röstar du från
utlandet10.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/your-meps/european_elections.html#shadowbox/1/
10
https://www.eu-val.eu/hur-rostar-jag/fran-utlandet
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