
  

 

 
REMISSVAR 
2019-02-28 

1 (2) 
 

IAF 2019/22 
 

Rättsenheten   

Emma Lagerström   
 

Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats 

Box 210, 641 22 Katrineholm Köpmangatan 2 0150-48 70 00 0150-48 70 02 www.iaf.se 

 

 ju.remissvar@regeringskansliet.se  

 

 

 

Promemorian Åtgärder som underlättar för 
brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst 
brexit (Ju2019/00097/L7) 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) begränsar sig i detta remissvar 

till förslagen i avsnitt 4.4 och 4.5 i promemorian, i enlighet med remissmissivet. 

IAF ser positivt på förslagen på åtgärder som underlättar för brittiska 

medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit. 

4.4 Möjlighet att bevilja en ansökan om uppehålls- och 
arbetstillstånd 

IAF ser positivt på förslaget som innebär att brittiska medborgare kommer att 

kunna ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd efter inresan till Sverige. IAF 

noterar emellertid att lagändringen som ger regeringen bemyndigande att 

meddela föreskrifter föreslås träda i kraft först den 1 juli 2019, vilket innebär att 

de brittiska medborgare som befinner sig i Sverige inte kommer att kunna ansöka 

om uppehålls- eller arbetstillstånd baserat på den lagändringen under perioden 30 

mars 2019 till 1 juli 2019. Mot bakgrund av att dessa personer föreslås omfattas 

av ett undantag från uppehålls- och arbetstillstånd, samt att de kan ansöka om ett 

bevis på detta undantag, delar IAF bedömningen att det inte är nödvändigt att 

lagförslagen träder i kraft förrän 1 juli 2019, eftersom de inte syftar till att lösa 

en akut situation på samma sätt som förordningsförslagen.  

4.5 Anpassning av bestämmelserna om ställning som varaktigt 
bosatt i Sverige 

IAF har inget att erinra om förslaget om anpassning av bestämmelserna om 

ställning som varaktigt bosatt i Sverige.  

 

 

________________ 

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Verksjurist Emma 

Lagerström har varit föredragande. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har 

även verksjurist Elida Ramsten deltagit. Jurist Kajsa Petersson och verksjurist 

Elida Ramsten har också deltagit i framtagandet av remissvaret. 
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