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

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) avgränsar sig i detta 

remissvar till förslagen i avsnitt 4.2-4.3 i promemorian, i enlighet med 

remissmissivet.   

IAF ser positivt på förslagen på åtgärder som underlättar för brittiska 

medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit. 

4.2 Ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och 
arbetstillstånd 

Även om det inte finns ett uttryckligt lagstadgat krav på uppehålls- och 

arbetstillstånd, är rätt att vistas och arbeta i Sverige en av förutsättningarna 

för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. IAF ser därför positivt på förslaget 

att införa ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd 

och instämmer i att en sådan ändring inte bedöms påverka enskildas rätt att 

ta del av arbetslöshetsersättningen till det sämre.  

4.3 Bevis om undantag på kravet från uppehållstillstånd 

IAF ser positivt på möjligheten för brittiska medborgare att få ett bevis på att 

de omfattas av undantaget på uppehållstillstånd. IAF instämmer i att ett 

sådant bevis framförallt är viktigt vid resa, men vill även framhålla nyttan 

med ett sådant bevis i andra situationer där någon kan behöva styrka sin rätt 

att vistas i landet. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara vid 

inskrivning på Arbetsförmedlingen. IAF noterar att förslaget i promemorian 

om att familjemedlemmar som inte själva är brittiska medborgare, inte bör 

omfattas av möjligheten att få ett bevis utfärdat, ligger i linje med 

Kommissionens förslag. IAF uppmärksammar, mot bakgrund av att ett bevis 

om undantag från uppehållstillstånd kan behövas i flera olika situationer, att 

konsekvenserna för de personer som inte omfattas av möjligheten att få ett 

bevis utfärdat är oklara, vilket bör tas i beaktande vid utformningen av 

bestämmelserna om ett bevis om undantag från uppehållstillstånd.  

Övriga kommentarer 

IAF välkomnar att konsekvenserna för de brittiska medborgarna, som 

uppkommer till följd av att förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av 

de sociala trygghetssystemen inte längre kommer att vara tillämplig i 
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förhållande till Förenade kungariket vid ett avtalslöst brexit, mildras genom 

en kombination av förslagen i denna promemoria och de förslag som 

presenteras i Socialdepartementets promemoria Åtgärder för att mildra 

konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit.  

 

________________ 

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Jurist Kajsa 

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

även enhetschef Lena Aronsson och verksjuristerna Emma Lagerström och 

Elida Ramsten. Verksjuristerna Emma Lagerström och Elida Ramsten har 

också deltagit i framtagandet av remissvaret. 

 

 

 

 

Peter Ekborg 

Generaldirektör    Kajsa Petersson 

    Jurist 

 

 

 

 

 


