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Jag är brittisk medborgare och bor i ett EU-land. Kommer jag
fortfarande att ha rätt att bo där efter det brittiska EU-utträdet?
Alla EU-länder håller på att förbereda åtgärder för att se till att brittiska medborgare som är lagligen bosatta på
sitt territorium på utträdesdagen kommer att fortsätta att betraktas som lagligen bosatta.
När Storbritannien har lämnat EU kommer brittiska medborgare inte längre att vara EU-medborgare, utan
medborgare i ett land utanför EU. Därför kommer du i princip inte längre att omfattas av EU:s regler om fri
rörlighet.
Detta innebär exempelvis att även om du har fått permanent uppehållstillstånd i ett EU-land, kommer detta inte
att ge dig rätten att flytta och bo i ett annat EU-land.
Din uppehållsrätt som medborgare i ett land utanför EU kommer att fastställas i nationell lagstiftning och
EU-direktiv om laglig invandring. (Se även nästa fråga.)

Vad ska jag göra som brittisk medborgare
om jag vill fortsätta att bo i EU?
Alla EU-länder ska vara beredda att utfärda uppehållstillstånd som bevis på din rätt att vistas och arbeta i det
landet. Dessa tillstånd kan vara tillfälliga under en inledande övergångsperiod, men kommer gradvis att ersättas
av fasta tillstånd i ett enhetligt EU-format. För att få ett sådant uppehållstillstånd kan du behöva genomgå vissa
administrativa steg, beroende på vilken metod som det EU-land du bor i har valt. Kontrollera den regelbundet
uppdaterade översikten över varje EU-lands åtgärder på EU-kommissionens webbplats för brexitförberedelser1.
Om du redan varit lagligen bosatt i ett EU-land under en sammanhängande period på fem år eller mer, och du
uppfyller andra relevanta krav, kan du ansöka om ställning som varaktigt bosatt2. Om du har bott i ett EU-land
i mindre än fem år, kommer de flesta medlemsländer att räkna in tiden som lagligen bosatt i det EU-landet i den
krävda perioden på fem år. Vissa medlemsländer kanske redan tar emot ansökningar om sådana uppehållstillstånd
innan utträdesdagen.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_sv
Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Observera att detta direktiv inte är
tillämpligt i Irland och Danmark.

Som brittisk medborgare, vilken status kommer mina
familjemedlemmar som inte är EU-medborgare3
och som bor i ett EU-land att ha?
Dina familjemedlemmar som inte är EU-medborgare kommer inte längre att kunna utnyttja sina rättigheter enligt
EU:s regler om fri rörlighet4. De kommer inte att kunna utnyttja sin rätt till fri rörlighet i EU, även om de har
fått permanent uppehållstillstånd i enlighet med EU:s direktiv om fri rörlighet före utträdesdagen. Deras status
kommer att fastställas i nationell lagstiftning och i EU:s regler om familjeåterförening5.
Checklista för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som inte är EU-medborgare:

> Registrera dig hos de berörda myndigheterna6 i det EU-land du bor i för att få ett registreringsbevis
(för brittiska medborgare, i tillämpliga fall) eller ett uppehållskort (för familjemedlemmar som inte är
EU-medborgare).

> Ta reda på vilka åtgärder det EU-land där du är bosatt kommer att vidta för att säkerställa att

uppehållsrätten fortsätter för lagligen bosatta brittiska medborgare (och deras familjemedlemmar)
och när åtgärderna kommer att vidtas. Det finns en översikt över EU-ländernas pågående förberedelser på
EU-kommissionens webbplats för brexitförberedelser7. Kontakta de berörda myndigheterna i det EU-land
du bor i för att få mer information.

> Skaffa uppehållshandlingar så snart de finns att tillgå hos de berörda myndigheterna. Det är viktigt att
du har dessa handlingar med dig när du reser utomlands.

Vilka rättigheter kommer jag som brittisk medborgare att
ha när det gäller arbete och social trygghet i ett EU-land?
Om det inte blir något avtal kommer du och dina familjemedlemmar inte längre att kunna utnyttja de rättigheter
enligt EU:s regler om fri rörlighet som ni hade medan Storbritannien var ett EU-land. Din situation kommer att
styras av EU:s regler om medborgare i länder utanför EU och nationella regler i det berörda EU-landet. Även om
situationen kommer att variera mellan EU-länderna, är många EU-länder beredda att under en viss period bevilja
förmånsstatus till brittiska medborgare enligt nationell lagstiftning. Om detta inte är fallet kommer du att behöva
uppfylla de särskilda villkor som föreskrivs av EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning avseende medborgare
i länder utanför EU för att kunna fortsätta bo och arbeta i ett EU-land. Dina rättigheter till social trygghet kan
också förändras.
Mer information om EU:s och medlemsländernas migrationslagstiftning när det gäller medborgare i länder utanför
EU finns på EU-kommissionens webbplats8 och EU:s invandringsportal9.
Som brittisk medborgare i EU rekommenderas du att

> kontakta de nationella myndigheterna för att ta reda på vilka bestämmelser och procedurer som gäller för
att kunna fortsätta bo och arbeta i det EU-land du bor i,

> skaffa bevis på anställnings-, bosättnings- och studieperioder samt inbetalad skatt i det EU-land du bor i,
> omedelbart ansöka om tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i enlighet med nationella
immigrationsbestämmelser.
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Familjemedlemmar som antingen är brittiska medborgare eller medborgare i ett land utanför EU.
Det finns dock ett fall där brittiska medborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare kan behålla sin uppehållsrätt
i EU-värdlandet enligt EU:s regler om fri rörlighet för EU-medborgare efter utträdesdagen, nämligen om deras uppehållsrätt
har avskilts från rätten för den brittiska medborgaren (som tidigare var EU-medborgare) före utträdesdagen och nu utgör en
självständig uppehållsrätt. Detta kan vara möjligt i händelse av den brittiska medborgarens bortgång eller vid skilsmässa.
Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening.
https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_sv.htm?topic=living-abroad
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_sv
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/immigration

Mer information finns i Frågor och svar om konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU utan ett ratificerat
utträdesavtal10.

Vilken status kommer jag att ha om jag är både
brittisk medborgare och EU-medborgare?
Om du har både brittiskt medborgarskap och EU-medborgarskap kommer du att förbli EU-medborgare på grundval
av medborgarskapet i EU-landet. Du kommer att behålla din rätt att fritt röra dig och uppehålla dig enligt EU:s
regler om fri rörlighet.
Exempel: Om du har både brittiskt och spanskt medborgarskap och studerar i Frankrike kommer du även efter
utträdesdagen att behålla rätten att bo och studera i Frankrike enligt EU:s regler om fri rörlighet eftersom du fortfarande
är EU-medborgare.

Vilken status kommer jag att ha som brittisk medborgare som
bor i ett EU-land och är familjemedlem till en EU-medborgare?
Det beror på huruvida den EU-medborgare som du är anhörig till (t.ex. din make eller maka) bor i ett EU-land där
han eller hon är medborgare.
En EU-medborgare som bor i ett annat EU-land än det han eller hon är medborgare i är en s.k. rörlig EU-medborgare.
Om du är familjemedlem till en rörlig EU-medborgare får du rätt till fri rörlighet enligt EU:s regler, som härrör från
den rörliga EU-medborgarens rättigheter11.
Exempel: En brittisk medborgare är gift med en tjeckisk medborgare. Båda arbetade i Tyskland före utträdesdagen
och hade vardera uppehållsrätt enligt EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare. Efter utträdesdagen
kan den brittiska medborgaren stanna kvar och fortsätta att arbeta som alla andra icke-EU-medborgare som är
familjemedlemmar till en rörlig EU-medborgare.

Detta kan under vissa omständigheter också gälla i EU-medborgarens hemland, under förutsättning att
EU-medborgaren har återvänt dit från ett annat EU-land där han eller hon bodde.
Om du däremot är familjemedlem till en EU-medborgare som är medborgare i det EU-land där du bor och
som aldrig har haft rätt till fri rörlighet (dvs. en icke-rörlig EU-medborgare) kommer du inte att få rätt till fri
rörlighet enligt EU:s regler. Dina rättigheter kommer att fastställas i EU:s och medlemsländernas nationella
immigrationsbestämmelser.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
Familjeförhållandet till den brittiska medborgaren måste redan ha etablerats när EU-medborgaren bodde i ett annat
EU-land.

Kommer jag som brittisk medborgare som är bosatt i ett EU-land
fortfarande att kunna rösta och kandidera i lokala val?
Efter utträdesdagen kommer du inte längre att ha rösträtt enligt EU-lagstiftningen i lokala val i det EU-land där
du är bosatt.
Det är upp till varje EU-land att bestämma huruvida och på vilka villkor du får delta i lokala val som medborgare
i ett land utanför EU. Det EU-land du bor i får därmed bevilja dig rösträtt på samma sätt som alla andra medborgare
i länder utanför EU, eller på grundval av ömsesidighet. Du rekommenderas att kontrollera huruvida du har rösträtt
i lokala val i det EU-land där du är bosatt.
Om du har blivit vald till en lokal myndighetsfunktion i det EU-land där du är bosatt bör du kontrollera med de
behöriga myndigheterna i landet huruvida du har rätt att fortsätta att tjänstgöra tills mandatet upphör i enlighet
med landets lagstiftning.

Kommer jag som brittisk medborgare som är bosatt i ett
EU-land fortfarande att kunna rösta och kandidera i EU-valet?
Som brittisk medborgare kommer du efter utträdesdagen inte längre att ha rätt att rösta eller kandidera i val
till Europaparlamentet enligt EU-lagstiftningen, men du kan ha rätt att rösta i lokala val om detta tillåts enligt
nationell lagstiftning.

© Europeiska unionen, 2019
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut
2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).
Print

ISBN 978-92-76-00569-8

doi:10.2775/027276

NA-03-19-141-SV-C

PDF

ISBN 978-92-76-00555-1

doi:10.2775/352382

NA-03-19-141-SV-N

