
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

Informationssida för 
EU-Londonbor 

Borgmästare Sadiq Khan har varit tydlig med att EU-
medborgare som bor i London hör hemma och är 
välkomna i denna underbara stad. 
 
För att ge EU-medborgare och deras familjer all 
information de behöver om att leva i London efter Brexit 
har vi skapat denna informationssida. Här hittar du ett 
antal olika resurser och avsnitt med tydlig och opartisk 
information, och vi kan också hänvisa dig vidare till 
ytterligare råd och stöd. Denna sida kommer att 
uppdateras regelbundet. 
 
Registrera för mig uppdateringar för EU-Londonbor 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexits innebörd för EU-Londonbor 

Storbritannien röstade för att lämna Europeiska unionen i juni 2016. Här nedan har vi 
svarat på några frågor om beslutet och om vad Brexit kan komma att innebära för dig. 

 
Vad är Brexit? 
Brexit kallas i folkmun Storbritanniens utträde från EU till följd av den folkomröstning som 
hölls 23 juni 2016.  
 
I mars 2017 underrättade premiärminister Theresa May Europeiska rådet om 
Storbritanniens avsikt att lämna EU och aktiverade således den så kallade artikel 50. Detta 
var början på en två år lång förhandlingsprocess för att nå en uppgörelse om 
Storbritanniens utträdesvillkor och landets framtida relation med EU.  
 
Storbritannien har varit medlem i EU sedan 1973 Det innebär att många strukturer, 
uppgörelser och avtal som gäller till följd av Storbritanniens medlemskap i EU inte längre 
kommer att gälla när Storbritannien lämnar EU. Nya strukturer, uppgörelser och avtal 
behövs för att ersätta dessa, och dessa kommer att styras av brittisk lagstiftning istället för 
EU-lagstiftning. 
 

Hur påverkar Brexit EU-medborgare i London? 
Londonbor från alla bakgrunder och länder är tuffa och rådiga. De vet hur man anpassar 
sig till förändring och välkomnar nya möjligheter. Men all förändring är inte enkel eller 
önskvärd, eller ens inom vår kontroll. Vad du än själv tycker om Brexit så är utträdet ett 
faktum som kommer att ha stor inverkan på alla våras liv.  

Det gäller alla som är medborgare i något av de andra 27 länderna i Europeiska unionen 
(EU27), i EES-länderna (Norge, Liechtenstein och Island) eller i Schweiz, och som bosatt 
sig i Storbritannien under den fria rörligheten. Européer som idag bor i här under den fria 
rörligheten kommer att behöva en annan uppehållsstatus när Storbritannien lämnar EU. 
Storbritanniens regering har tillsammans med EU beslutat om en ny status för dessa 
invånare, så att de kan fortsätta bo och arbeta i landet. Denna nya status kallas ”settled 
status”. Alla EU27-medborgare bosatta i Storbritannien kommer att behöva ansöka om 
settled status genom det brittiska inrikesdepartementet, Home Office. 

Londons borgmästare har ingen lagstiftningsmakt över denna process, eftersom den sköts 
av Storbritanniens regering. Trots det vill han ändå garantera att alla Londonbor från EU, 
EES och Schweiz, samt tredjelandsmedborgare vars status är avhängig en familjemedlem 
som är europeisk medborgare, kan fortsätta att leva i och bidra till vår gemenskap.  

Denna guide är avsedd att ge dig tydlig och opartisk information och vid behov hänvisa dig 
till ytterligare stöd och rådgivning. Sidorna utgör ingen juridisk rådgivning och GLA kan inte 
heller ge sådan. 



 

 

Vad kommer det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien att bli? 
 
Detta är något som fortfarande måste beslutas, och flera olika scenarier har diskuterats i 
media. Ett av dem är att Storbritannien lämnar EU utan något avtal. Detta kallas för ”no 
deal” eller ett avtalslöst utträde. Det skulle vara synnerligen dåligt för organisationer, 
företag och individer som förlitar sig på EU:s förordningar och överenskommelserna under 
EU-fördrag. Lite längre ner har vi förklarat vad som skulle bli annorlunda vid ett avtalslöst 
utträde. 
 
Både Storbritannien och EU-sidan sagt att de vill undvika att denna situation uppstår och 
att skyddet för uppehålls- och arbetstillstånd för EU27-medborgare i Storbritannien (och 
brittiska medborgare i övriga EU) är en hög prioritet vad som än händer. Den brittiska 
regeringens avsikt är att implementera registreringssystemet för settled status oavsett hur 
förhandlingarna avslutas. 
 
I sin avsiktsförklaring från 21 juni 2018 konstaterar Storbritanniens regering:  
 
”Att säkerställa medborgares rättigheter har alltid varit en viktig prioritet i förhandlingarna 
med Europeiska unionen (EU). Vi har i detta avseende lyckats nå en överenskommelse 
med EU som garanterar rättigheterna för EU-medborgare som bor i Storbritannien och 
Storbritanniens medborgare som bor i EU. EU-medborgare som bor i Storbritannien och 
deras familjemedlemmar kommer att få stanna kvar och fortsätta leva här med samma 
tillgång till arbete, studier, bidrag och sociala tjänster som de har idag. Befintliga nära 
familjemedlemmar som bor utomlands kommer att kunna flytta till dem här i framtiden.”  
 
Som ett steg i Storbritanniens utträdesprocess från EU har Storbritanniens regering 
förhandlat fram ett avtal med villkor för Storbritanniens utträde. Detta avtal kallas för 
”utträdesavtalet” och slöts mellan EU och Storbritannien i november 2018. I det finns 
uppgifter om hur de som levt under förordningen om fri rörlighet inom EU (både EU27-
medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU27-länder) kommer att skyddas 
efter Storbritanniens utträde. Utträdesavtalet måste dock också godkännas av 
Storbritanniens parlament, och det röstades ner av underhuset 15 januari 2019. Det fanns 
flera aspekter i avtalet som parlamentsledamöter på båda sidor inte höll med om. Ett av 
dem var uppgörelsen om gränsen mellan republiken Irland och Nordirland.  
 
Storbritanniens regering ska nu försöka komma överens om ändringar i avtalet med både 
EU och det brittiska parlamentet så att det finns ett utträdesavtal till 29 mars 2019. Ett 
antal parlamentsledamöter i underhuset ska presentera sina egna ändringsförslag innan 
nästa omröstning i underhuset i februari.  
 

Vad innebär detta för EU-medborgare i London? 
Detta innebär att du kommer att kunna stanna kvar i London och leva på i stort sett 
samma vis som du gör idag när Storbritannien lämnar EU. Din nuvarande uppehållsstatus 
kommer att skyddas och du kommer att kunna arbeta som nu samt använda sociala 
tjänster och vård. Du kommer dock att behöva ansöka om en ny uppehållsstatus som visar 
att du bor i Storbritannien och har rätt att göra det. Denna status kallas settled status eller 
pre-settled status. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Vad innebär detta för EES-medborgare från Norge, Liechtenstein och Island 
eller medborgare från Schweiz?  
Rättigheterna för medborgare i andra EES-länder (Norge, Liechtenstein och Island) och 
Schweiz har beslutats om i särskilda avtal mellan Storbritanniens regering och de 
respektive ländernas regeringar. Medborgare från EES-länder och Schweiz kommer att ha 
samma rättigheter som medborgare i EU27-länder och kommer att kunna ansöka om 
settled status och pre-settled status från och med 30 mars 2019. 
 

Vad är settled status och pre-settled status? 
EU:s förordning om den fria rörligheten kommer inte längre att gälla Storbritannien efter 
december 2020. Därför gör Storbritanniens regering det obligatoriskt för EU-medborgare 
och deras familjemedlemmar att ansöka om en ny uppehållsstatus om de vill stanna kvar i 
Storbritannien efter 31 december 2020. Uppehållsstatusen kallas settled status och ger 
godkända sökande permanent uppehållstillstånd.  
 
Storbritanniens regering och Home Office har förklarat att de förväntar sig att de allra 
flesta sökande kommer att godkännas. De få undantagen gäller personer som dömts för 
grova brott. Du måste bevisa att du har varit bosatt i Storbritannien i fem år i följd 
(sammanhängande vistelse) för att få ansöka om settled status direkt. Om du inte har varit 
det, men du kom till Storbritannien innan 31 december 2020 kan du istället få pre-settled 
status. Om du har pre-settled status kan du ansöka om settled status så fort du har fem 
års sammanhängande vistelse i Storbritannien.  
 
Det finns vissa undantag vad gäller exempelvis personer som redan har permanent 
uppehållstillstånd (Permanent Residence) eller permanent vistelsetillstånd (Indefinite 
Leave to Remain). Detta kan du läsa om under ”Vad händer om jag redan har permanent 
uppehållstillstånd, vistelsetillstånd eller arbetstillstånd?” nedan. 
 
Tidslinjerna kommer att vara annorlunda vid ett avtalslöst utträde, och ett separat avsnitt 
nedan handlar om dessa skillnader. Den övriga guiden baseras på de tidslinjer som 
föreslagits i utkastet till utträdesavtalet.  
 

Varför måste du söka settled status eller pre-settled status? 
Settled status ger dig rätten att vara bosatt i Storbritannien efter 30 juni 2021, vilket är 
slutet på den sex månader långa övergångsperiod efter 31 december 2020 under vilken 
ansökningar kan skickas in. Om du är EU-medborgare och vill fortsätta arbeta och bo i 
Storbritannien, ha samma tillgång till bidrag, socialtjänst och vård, rätten att studera och 
hyra boende efter 31 december 2020, så måste du ha denna status.  
 
Om du är en familjemedlem vars status i Storbritannien är beroende av den fria rörligheten 
hos en EU-medborgare, en EES-medborgare från Norge, Liechtenstein eller Island eller 
en schweizisk medborgare gäller det dig också. Då måste du också ansöka, även om du 
själv inte är medborgare i något av dessa länder. 
 

Vem behöver ansöka?  
Om du och dina familjemedlemmar är medborgare i något av de 27 EU-länderna (EU27) 
och bor i Storbritannien så kommer ni alla att behöva ansöka. Detta gäller även 



 

 

tredjelandsmedborgare vars migrationsstatus är beroende av en familjemedlem från 
EU27.  
 
Det gäller inte irländska medborgare eller EU-medborgare med permanent 
uppehållstillstånd (indefinite leave to remain / ILR) eller arbetstillstånd (indefinite leave to 
enter / ILE), men de får ansöka om de vill. Personer med ett giltigt permanent 
uppehållstillståndsdokument (Permanent Residency) kommer att behöva byta ut det mot 
settled status eftersom detta kommer att sluta gälla efter 31 december 2020. Läs mer 
under rubriken ”Ska jag söka settled status eller pre-settled status?”. 
 
Home Office har uppgivit att personer som har både brittiskt medborgarskap och 
medborgarskap i ett EU27-land, så kallat dubbelt medborgarskap, inte kan ansöka om 
settled status. Dock kan vissa rättigheter som skyddas under utträdesavtalet fortfarande 
gälla dig Familjemedlemmar får komma till dig i Storbritannien och familjemedlemmar till 
dubbla medborgare som Lounes kan också ansöka.   
 

Vad är dina rättigheter som EU-medborgare med settled status efter utträdet? 
Med settled status kommer du att ha i stort sett samma rättigheter som du har nu. Du får 
stanna i Storbritannien så länge du vill. Du får arbeta i Storbritannien, använda sjukvården, 
studera och utnyttja statliga förmåner och pension, om du uppfyller kraven för dessa. 
Befintliga familjemedlemmar som bor utanför Storbritannien får komma till dig här i 
framtiden på samma villkor som nu, men en framtida make eller make kanske inte får det. 
För dem kommer Storbritanniens immigrationsregler för familjemedlemmar efter 31 
december 2020 att gälla. 
 
Vissa rättigheter, som rösträtt och rätten att ställa upp som kandidat i lokalvalen övervägs 
för tillfället av decentraliserade myndigheter i Storbritannien. England kan komma att göra 
en ömsesidig överenskommelse om dessa med EU27-länderna.  
 
För framtida makar och makor eller familjemedlemmar, med undantag för egenfödda eller 
adopterade barn, kommer Storbritanniens framtida immigrationslagar att gälla.  
 
Med settled status kan du lämna Storbritannien under längre perioder, men om du är borta 
i över fem år kommer du att förlora din status. När du kommer tillbaka är det då som 
nyinvandrad immigrant, och de nya immigrationslagarna kommer då att gälla dig.  
 
Med settled status kan du också ansöka om brittiskt medborgarskap om du uppfyller 
kraven för detta. Det kommer fortfarande att gå att söka medborgarskap med Permanent 
Residence under övergångsperioden. 
 

Vad händer om Storbritannien lämnar EU utan något avtal?  
Det finns en möjlighet att Storbritannien lämnar EU utan något avtal. Storbritanniens 
regering har i ett policydokument förklarat vad som kommer att hända med EU-
medborgare om inget avtal kan nås mellan EU och Storbritannien.  
 
I dokumentet står att läsa att vid ett avtalslöst utträde 29 mars kommer Storbritanniens 
regering ändå att implementera registreringssystemet settled status och inta en position 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

liknande den som beskrivs i utträdesavtalet. Som EU27-medborgare kommer du och din 
familj att behöva ansöka under samma system för att få stanna i Storbritannien.  
 
Det kommer dock att finnas några väsentliga skillnader. Det skulle inte finnas någon 
implementeringsperiod, så garantin skulle bara gälla EU27-medborgare som redan bodde 
i Storbritannien 29 mars 2019. Du kommer att kunna ansöka upp till 31 december 2020, 
och det kommer inte att finnas någon sex månaders övergångstid (grace period) efter det. 
Målet för Storbritanniens regering skulle vara att det nya immigrationssystemet börjar gälla 
från och med 1 januari 2021.  
 
Om du inte håller med om beslutet kan du begära en administrativ granskning, men du 
kommer inte att kunna överklaga beslutet. Vad gäller brott begångna efter 29 mars 2019 
kommer Storbritanniens deporteringsregler att gälla. 
 
Familjemedlemmar till personer med settled status, som barn, makar, makor, föräldrar 
samt mor- och farföräldrar, som hade denna relation till dig innan 29 mars 2019 får flytta till 
dig senast 29 mars 2022. Framtida makor, makar och partner om relationen blev till efter 
29 mars 2019 får flytta till dig senast 31 december 2020. Efter det gäller Storbritanniens 
egna immigrationslagar. 

 

Storbritannien har slutit separata avtal med EES EFTA-länderna och Schweiz. 
 

 

  

https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Settled status: ansökningsprocess 

Ansökningsprocessen kommer att öppna 30 mars 2019 och pågå till slutet på 
övergångsperioden (sex månader från 31 december 2020), d.v.s. till 30 juni 2021. Det är 
nu gratis att ansöka. Ett offentligt test av registreringssystemet började 21 januari 2019, 
och bosatta EU-medborgare med giltiga EU-pass samt utomeuropeiska familjemedlemmar 
till EU-medborgare med biometriska uppehållskort kunde ansöka under testfasen.  

Ansökningar inkomna efter den 30 juni 2021 kan fortfarande övervägas under speciella 
omständigheter, om du till exempel flyttar till en familjemedlem med settled status eller 
pre-settled status. 

Följande guide förklarar mer om din status och vad du och dina familjemedlemmar 
behöver göra för att ansöka. 

Ska jag söka settled status eller pre-settled status? 
Om du har varit bosatt i Storbritannien i minst fem sammanhängande år kan du ansöka 
om settled status. ”Sammanhängande” innebär att du inte får ha lämnat Storbritannien i 
mer än sex månader per kalenderår under femårsperioden. Längre frånvaro kan dock vara 
tillåten under vissa begränsade omständigheter. 
 
När du ansöker ska du bekräfta din identitet, skicka in bevis för din vistelselängd i 
Storbritannien och redovisa eventuella fällande brottsdomar. 
 
Om du har varit bosatt i Storbritannien i under fem år vid slutet av december 2020 kan du 
ansöka om pre-settled status. När du sedan har kommit upp i fem års sammanhängande 
vistelse kan du ansöka om settled status. 
 

Vad händer om jag redan har permanent uppehållstillstånd, vistelsetillstånd 
eller arbetstillstånd?  
Settled status är en typ av permanent uppehållstillstånd. Personer som har permanent 
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Storbritannien har redan rätten att vistas i 
Storbritannien. Om du vill kan du dock ansöka om settled status för att få de ytterligare 
rättigheter som skrivits under på i utträdesavtalet, som till exempel rätten att vistas 
utomlands i fem år och rätten för familjemedlemmar att flytta till dig. Det är lättare att 
bevisa uppehållstillstånd med settled status än med vistelsetillstånd/indefinite leave to 
remain (ILR). 
 
Personer med ett giltigt dokument med permanent uppehållstillstånd/permanent residence 
(PR) kommer att behöva ansöka om settled status eftersom statusen permanent residence 
kommer att sluta gälla efter 31 december 2020. Du ska dock ta vara på dokumentet 
eftersom det kan användas till exempel för att bevisa dina brittiskfödda barns nationalitet. 
Under ansökningsprocessen kan du ange om du har ILR eller PR. 



 

 

 
Om du har haft ILR men inte har något bevis på det, för att du har tappat bort dina 
dokument eller de har blivit förstörda och du kom till Storbritannien innan 31 december 
1988, så kan det hända att du kan ansöka under Windrush-systemet.  
 
Du måste bekräfta att du inte har varit ifrån Storbritanninen någon period på över 2 år (för 
ILR och Indefinite Leave to Enter) eller 5 år (för PR). Du behöver dock inte bevisa hur 
länge du har bott i Storbritannien. 
 
Om du är osäker på dina rättigheter ska du alltid söka oberoende juridisk rådgivning. 
Resurser för detta i London hittar du på vår sida med stödtjänster. 
 

Gäller detta irländska medborgare? 
Irländska medborgare har uppehållsrätt i Storbritannien och är inte beroende av 
Storbritanniens medlemskap i EU. De anses fast bosatta från den stund de bosätter sig i 
Storbritannien. De behöver därför inte ansöka om någon ny status under systemet, men 
de får göra det om de skulle vilja. Familjemedlemmar till irländska medborgare som är EU-
medborgare eller utomeuropeiska medborgare måste ansöka om settled status. 
 
Kvalificerande familjemedlemmar till irländska medborgare som bor i Storbritannien och 
inte kommer från EU-länder kommer att kunna söka settled status i systemet utan att den 
irländska medborgaren gör det. 
 

Vad gäller för barn? 
Alla familjemedlemmar måste göra en egen ansökan, men föräldrar eller vårdnadshavare 
måste fylla in ansökan åt de barn de har vårdnaden för. Barn under 21 års ålder med 
föräldrar med settled status kan få settled status genom att ansöka, även om de har bott i 
Storbritannien i under fem år. En fullständig ansökan krävs, men om föräldrarna kan 
bevisa sammanhängande vistelse kommer de barn de har vårdnaden för också antas att 
ha det. Det gäller även barn som kommer till Storbritannien efter 31 december 2020. 
 
Ansökningar för omhändertagna barn görs av den myndighet av vilken de är 
omhändertagna. 
 
Barn som bor i Storbritannien med en förälder som redan var brittisk medborgare eller 
hade permanent uppehållstillstånd eller settled status när de föddes är brittiska 
medborgare och behöver inte naturaliseras eller registreras. Det finns vissa möjliga 
undantag till detta. Läs mer om huruvida ett barn kanske redan är brittisk 
medborgare. 
 
För barn som adopterats måste ett juridiskt gällande adoptionsdokument som godkänns i 
Storbritannien uppvisas. Barn födda eller adopterade efter 31 december 2020 kommer 
också att skyddas.  

Läs några exempel om settled status och pre-settled status i olika familjer. 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk


 

 

Vad gäller för de som behöver mer hjälp?  
Home Office förstår att det finns många anledningar till att folk inte har direkt tillgång till 
information eller inte kan förstå eller navigera systemet utan hjälp. De kanske inte har 
tillgång till datorer eller vet hur man använder dem, de kan ha begränsade kunskaper i det 
engelska språket, de kan ha handikapp eller andra hälsoproblem som hindrar dem från att 
enkelt engagera sig in ansökningsprocessen utan stöd. För personer som inte kan eller 
har svårt att använda onlinetjänster, kommer en digital stödtjänst att erbjudas. Den digitala 
stödtjänsten omfattar till exempel telefonrådgivning, personlig hjälp på utvalda bibliotek 
eller i hemmen hos användare som inte kan använda någon av dessa tjänster. 
 
Under den offentliga testfasen har Home Office ett öronmärkt journummer och andra 
tjänster. Om du har frågor om en ansökan som gjordes under testfasen kan du kontakta 
EU Settlement Scheme Resolution Center på 0300 123 7379 (från Storbritannien) eller 
+44 (0) 203 080 0010 (från utlandet). Samtalskostnader hittar du här: www.gov.uk/call-
charges. Du kan också ställa frågor genom nätformuläret på eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
 
Vi har sammanställt oberoende stöd och rådgivning i London dit du kan vända dig, plus 
evenemang som äger rum i London som du kan finna användbara. 
 

Vad gäller om du har dubbelt medborgarskap?  
För EU27-medborgare som också har ett brittiskt pass kommer ingenting att förändras. 
Eftersom du är brittisk medborgare kommer du att fortsätta ha samma rättigheter som nu 
utan att behöva ansöka om settled status. Det kan hända att du får behålla de rättigheter 
som framgår i utkastet till utträdesavtalet, men Storbritanniens regering har ännu inte 
förklarat i detalj hur personer med dubbelt medborgarskap bevisar detta. Läs mer under 
”Kan jag ansöka om brittiskt medborgarskap?”. 
 

Kan jag ansöka om brittiskt medborgarskap? 
Om du har Permanent uppehållstillstånd (Permanent residence / PR) eller Permanent 
vistelsetillstånd (Indefinite Leave to Remain / ILR) kan du kanske ansöka om brittiskt 
medborgarskap. Du kan också göra det efter att du fått settled status, men du måste vänta 
i 12 månader innan du kan ansöka. Inte alla EU27-länder tillåter att medborgare håller 
pass från andra länder, och vissa tillåter det endast under särskilda omständigheter, så det 
kan hända att du blir av med ditt nuvarande medborgarskap.  
 
Om du är berättigad till att och vill söka brittiskt medborgarskap bör du först vända dig till 
din ambassad för att kontrollera om du får behålla passet från ditt födelseland, och under 
vilka omständigheter. Läs om hur du ansöker om brittiskt medborgarskap och se 
kontaktuppgifter till EU27-ambassaderna i London under supporttjänster nedan.  
 

Vad händer med familjemedlemmar och personer i beroendeställning som 
inte är från EU? 
Bevis på din relation till en EU-medborgare (födelsebevis, vigselbevis eller registrerat 
partnerskapsbevis) kan skannas och skickas genom ansökningsformuläret online. Du 
kommer också att behöva bevisa din familjemedlems identitet och bosättning, om de inte 
redan har settled status, samt lämna fingeravtryck och ett ansiktsfoto på ett 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/british-citizenship


 

 

ansökningscenter i Storbritannien, om du inte redan har ett biometriskt 
uppehållstillståndskort. 

 
EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien senast 31 december 2020 får flytta hit 
befintliga familjemedlemmar, även om de inte är EU-medborgare. Det gäller även de som 
har fått eller ansöker om brittiskt medborgarskap utöver medborgarskapet i deras 
födelseland. De kommer att ha samma rättighet att flytta en befintlig utomeuropeisk 
familjemedlem till sig efter 31 december 2020. Som nära familjemedlemmar räknas i detta 
fall föräldrar och mor- och farföräldrar i beroendeställning samt barn under 21 och barn 
över 21 i beroendeställning. Detta är i enlighet med domslutet i det så kallade Lounes-
målet. Alla brittiska medborgare har inte automatiskt den här rätten.  
 
Detta gäller inte brittiska medborgare som har skaffat ett EU27-pass (inklusive irländskt 
pass) för att kunna utnyttja EU:s fria rörlighet, men som fortfarande bor i Storbritannien.  
Eftersom de inte har immigrerat till Storbritannien och inte anses ha bott här under 
fördragsrätten så hanteras de som brittiska medborgare i detta avseende. 
 
Om du är osäker på statusen för dina familjemedlemmars och personer i 
beroendeställning till dig bör du söka oberoende rådgivning. Organisationer i London du 
kan vända dig till för oberoende rådgivning. 
 

EU-medborgare som tillfälligt bor utanför Storbritannien  
För tillfället är du tillåten att bo utanför Storbritannien i max två år innan du förlorar ditt 
permanenta vistelsetillstånd eller uppehållstillstånd. Under utkastet till utträdesavtalet 
mellan EU och Storbritannien kommer denna tidsperiod att förlängas till fem år för dem 
med settled status.  
 
Om du för tillfället bor utomlands och tänker återvända kan det vara värt att överväga att 
göra det innan 31 december 2020 så att du kan ansöka om settled status eller pre-settled 
status. Kom ihåg att datumet du senast måste ansöka om settled status eller pre-settled 
status skiljer sig beroende på om det blir ett avtalslöst utträde eller om det blir ett avtal 
mellan EU och Storbritannien.  
 
Det kan finnas omständigheter under vilka du antingen inte kan eller inte behöver komma 
tillbaka innan detta datum. Du kan fortfarande vara behörig att ansöka. Det verkar för 
tillfället inte som om det kommer att gå att ansöka utomlands ifrån. 
 

EU-medborgare som kommer efter 31 december 2020 (immigrationsregler 
efter utträdet) 
Generellt sett, om du kommer till Storbritannien efter den 31 december 2020 kommer din 
uppehållsrätt i Storbritannien att avgöras av de nya immigrationsregler som träder i kraft 
efter utträdet. Om inget annat avtal sluts mellan Storbritannien och EU, och om du inte är 
familjemedlem till en EU-medborgare med settled status eller pre-settled status i 
Storbritannien kommer du att behandlas som vilken annan medborgare som helst. De 
immigrationsregler som råder vid den tidpunkten kommer också att gälla dig. Ett undantag 
kan vara personer som har rätt att söka pre-settled status, men som inte kom tillbaka före 
detta datum. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Inget av det jag har läst hittills stämmer med min egen familjesituation. Hur 
kan jag få ytterligare rådgivning? 
Det finns ett antal andra situationer som barn eller vårdnadshavare kan få rättigheter från 
EU-medborgare som bor eller har bott i Storbritannien, eller där utomeuropeiska 
vårdnadshavare till EU-medborgare i Storbritannien kan få rättigheter från den de vårdar. 
Organisationen Free Movement har mer information om dessa situationer. 
 
Om detta gäller dig eller om du är orolig för dina eller dina familjemedlemmars rättigheter 
kan det vara bra att söka oberoende rådgivning. Vi har satt ihop en lista på ackrediterade 
organisationer och andra resurser i London som du kan söka hjälp hos. 
 

Hur ansöker jag? (mobilapp, online, papper, bibliotek) 
Ansökningarna kan göras online och Home Office har släppt en mobilapp för att underlätta 
ansökningsprocessen. Appen fungerar på mobiler med Android 6.0 eller senare. Du kan 
skanna ditt pass och den läsa in ditt chip med biometrisk data. Appen för iPhone kommer 
inte att kunna skanna ditt pass eller din biometriska legitimation, men det kommer att 
finnas ett antal center där man kan skanna sina ID-dokument (eventuellt mot en avgift). Du 
kan också skicka dina ID-dokument på posten. 
 
För personer som inte kan eller har svårt att använda onlinetjänster, kommer en digital 
stödtjänst att erbjudas. Den digitala stödtjänsten omfattar till exempel telefonrådgivning, 
personlig hjälp på utvalda bibliotek eller i hemmen hos användare som inte kan använda 
någon av dessa tjänster. 

 

Vilka dokument och uppgifter behövs? 
Du behöver ett giltigt pass eller ett biometriskt nationellt ID-kort. Ett biometriskt dokument 
innehåller ett chip (precis som ett bankkort) som innehåller information om dig. 
 
Du behöver bevis på att du bor i Storbritannien (om du inte redan har permanent 
uppehållstillstånd, vistelsetillstånd eller arbetstillstånd i Storbritannien). Om du har betalat 
skatt genom ditt arbete eller mottagit bidrag kan du använda ditt National Insurance-
nummer för att bevisa att du har varit bosatt i Storbritannien.  
 
Om det inte finns tillräckligt med information i HMRC:s eller DWP:s databaser kommer du 
ombes att skicka in ytterligare bevis på sammanhängande vistelse. Det kan vara till 
exempel:  
 

• P60 eller P45 

• lönebesked 

• kontoutdrag från banken 

• el- och gasräkningar, council tax-räkningar, telefonräkningar 

• årliga företagsredovisningar 

• anställningskontrakt eller arbetsintyg 

• brev, fakturor eller certifikat från ackrediterade lärosäten 

• stämplar i passet som visar inresa vid gränsen till Storbritannien 

• flyg- eller tågbiljetter som visar resa till Storbritannien  
 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

Det finns för tillfället en begränsning för hur stora filer du kan skanna och ladda upp i 
appen, men det går också att ladda upp dem online eller skicka dem på posten om du inte 
kan hålla dig under gränsen. Du behöver inte bevisa hela din vistelse i Storbritannien, utan 
bara för den period som bevisar att du är berättigad att söka settled status eller pre-settled 
status, alltså generellt sett de senaste fem åren. 

 
Om du inte är europeisk medborgare, från något av de tre EES-länderna eller från 
Schweiz så måste du bevisa din relation till en familjemedlem från EU som bor i 
Storbritannien. 

 
Om du inte kan ge några andra bevis på bosättning har Home Office berättat att de 
kommer att kontakta dig för att försöka avgöra din bosättningsstatus i Storbritannien.  
 
Det finns en bra lista på dokument och uppgifter att ha till hands när ansökningsprocessen 
börjar. 
 

Fällande domar 
Du kommer att ombes att rapportera eventuella fällande brottmålsdomar i Storbritannien 
och andra länder, även för barn över 10 år som du ansöker åt  Dessa kommer att 
kontrolleras i Storbritanniens brottmålsdatabas. Om du har gripits eller fällts för en mindre 
förseelse kommer du fortfarande kunna ansöka om settled status eller pre-settled status. 
Fortkörningsböter kommer till exempel inte att räknas.  
 
Brott och fällande domar kommer att bedömas individuellt, och det kan vara en god idé att 
söka oberoende juridisk rådgivning innan du ansöker om du har dömts mer än en gång 
eller avtjänat ett fängelsestraff på över 12 månader. Vi har sammansatt en lista på 
oberoende juridiska rådgivare. 
 

Kostar det något? 
Från början sa regeringen att det skulle finnas en ansökningsavgift (65 pund för vuxna och 
32,50 pund för barn under 16). I ett senare uttalande i underhuset 21 januari 2019 drog 
premiärministern tillbaka kravet på avgiften och klargjorde att det nu kommer att vara 
gratis att ansöka. Om du ansöker under testfasen kommer du att behöva betala, men du 
kommer att få tillbaka avgiften efteråt. Om du ansökte under någon tidigare testperiod 
kommer du också att få avgiften återbetalad. Den kommer att betalas tillbaka till det kort 
du betalade med. 
 
Det kan tillkomma kostnader för dokument- och ID-kontrolltjänsten på vissa center, samt 
för migrationsrådgivning eller juridisk rådgivning om dina omständigheter kräver det.  
   

 

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Ytterligare information 

Att ansöka från utlandet  
För tillfället ser det ut som om ansökningen måste göras i Storbritannien, och är öppen för 
personer som anses ”bosatta” innan midnatt 31 december 2020.  
 
Den kommer också att vara öppen för personer som tidigare har bott i Storbritannien, som 
inte är bosatta där vid detta datum, men som har sammanhängande vistelse där. Till 
exempel kan det gälla personer med sammanhängande vistelse i Storbritannien som råkar 
vara bortresta i affärer eller på semester, eller som bor utomlands tillfälligt 31 december 
2020. De kommer att kunna ansöka när de kommer tillbaka till Storbritannien.  
 
Home Office har talat om att öppna ansökningar från andra länder, men de har inte tagit 
något beslut än. Det skulle till exempel kunna gälla personer med permanent 
uppehållstillstånd som inte varit ifrån landet mer än två år. 
 

Får jag något bevis på settled status eller pre-settled status? 
Om du får settled status får du inget dokument som visar det. Men om du skulle behöva 
bevisa din status för till exempel en arbetsgivare, hyresvärd eller läkare så kan du ge dem 
en åtkomstkod och en webbadress med vilka de elektroniskt kan kontrollera din status. De 
kommer inte få någon annan information om dig genom länken. 
 

Överklagningar och tillsyn  
Ditt beslut kommer att förklara hur du kan ansöka om en granskning om du inte är nöjd 
med det beslut eller den status du blivit erbjuden. Det kallas en administrativ granskning, 
och förfrågan om en sådan måste skickas in inom 28 dagar efter beslutet. Du måste betala 
en avgift på 80 pund som återbetalas om du får rätt i granskningen eller om den avslås 
eftersom den inte är giltig. Avgiften återbetalas inte om du får rätt i granskningen eftersom 
du skickade in ytterligare information. Du begär en granskning genom ett 
ansökningsformulär.  
 
I utkastet till utträdesavtalet beslutades att en oberoende myndighet skulle ha tillsyn över 
processen och att även Europakommissionen skulle ha insyn under övergångsperioden. 
 

Förutsättningar för att få behålla settled status  
För att behålla settled status när du har fått det får du inte lämna Storbritannien under en 
sammanhängande period på mer än fem år, eller dömas för ett grovt brott. I övrigt finns 
det oss veterligen inga hinder för att behålla settled status och stanna i Storbritannien på 
samma vis som nu.  
 
 
 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Framtida rättigheter  
Mycket av dessa kommer att hänga på det slutgiltiga avtalet mellan Storbritannien och EU 
och vilka arrangemang vad gäller tillsyn de kommer överens om, men dina rättigheter 
kommer att styras av brittisk lag. Utträdesavtalet kommer att lägga grunden till eventuella 
ifrågasättanden, och det är för tillfället under utveckling.  
 

Stödtjänster för europeiska Londonbor 
Detta informationsnav är till för att ge råd åt EU27-medborgare och medborgare från 
Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz och deras familjer i London.  
 
Målet är att hjälpa dig att förbereda din ansökan om settled status. Om du behöver mer 
information än vad som finns på sidan kan du söka genom vår sida med stödtjänster. 
Dessa är pålitliga, ackrediterade och trygga källor till vidare stöd och information. 

Vi har även inkluderat en ordlista för att förklara några av termerna på sidan. Denna 
information utgör ingen juridisk rådgivning och bör inte användas som enda 
informationskälla. 

Du kan också registrera dig för att få uppdateringar från Home Offices informationssida. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Ordlista 

Nedan finner du en lista över ord och termer som används när det talas om 
Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och vad det innebär för dig. 

Ordförklaringarna i listan kan komma att ändras beroende på det slutgiltiga avtalet mellan 
EU och Storbritannien. 
 

Term Förklaring 

Artikel 50 

Detta är en artikel i EU:s Lissabonfördrag 
som ger alla EU-medlemsstater rätten att 
ensidigt lämna EU. När medlemsstaten har 
meddelat Europeiska rådet om sin avsikt 
måste EU och staten förhandla fram en 
utträdesöverenskommelse inom en tidsfrist 
på två år. 

Biometriskt ID 

Ett pass eller ID-kort som har ett inbyggt 
elektroniskt chip med en mikroprocessor 
som innehåller biometrisk information som 
kan användas för att verifiera pass- eller 
ID-kortinnehavarens identitet. 

Biometriskt uppehållstillståndskort  

Ett uppehållstillståndskort för 
utomeuropeiska medborgare med 
uppgifter som namn, födelsedatum och 
uppehållsvillkor samt biometrisk 
information (fingeravtryck och foto). 

Brittiskt medborgarskap (brittisk 
nationalitet) 

Brittiskt medborgarskap eller naturalisation 
ger en person rätten till ett brittiskt pass 
och de fulla rättigheterna hos en brittisk 
medborgare. 

Sammanhängande vistelse 

Enligt Home Office innebär 
sammanhängande vistelse att en person 
har bott eller bor i Storbritannien (minst sex 
sammanhängande månader i varje fall). 

Beroende närstående Detta är en närstående släkting (men inte 
maka, make, sambo, registrerad partner, 



 

 

barn eller beroende förälder) till en EU-
/EES-medborgare, som innehar handlingar 
som beroende närstående. Handlingarna 
ska vara utfärdade av Storbritannien under 
EES-förordningen och ha ansökts om 
innan 31 december 2020. De inkluderar: 
family permit (uppehållskort för 
familjemedlemmar), registration certificate 
(registreringscertifikat), residence card 
(uppehållskort) samt 
uppehållstillståndsdokument eller 
uppehållstillståndskort som bevisar 
innehav av Permanent Residence (PR). 

Härledd uppehållsrätt 

En person som inte har uppehållsrätt 
under EU:s fria rörlighet och som inte är 
EU- eller EES-medborgare kan istället få 
härledd uppehållsrätt under Europeiska 
unionens lagar. Det gäller till exempel 
utomeuropeiska vårdnadshavare till barn 
som är EU-, EES- eller brittiska 
medborgare och vuxna i beroendeställning 
(gäller målen Zambrano, Chen, Ibrahim 
och Teixeira) 

Dubbelt medborgarskap och bevarande 
av EU-rättigheter 

En person med dubbelt medborgarskap är 
naturaliserad som brittisk medborgare och 
har samtidigt medborgarskap i ett annat 
EU-land. Personen har bott i Storbritannien 
och utövat sina rättigheter som EU-
medborgare innan hen blev brittisk 
medborgare. 

EES (Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet)  

I EES ingår Island, Liechtenstein och 
Norge, som inte är medlemmar i 
Europeiska unionen. 

Slutet på övergångsperioden – 31 
december 2020 

Detta är slutet på övergångsperioden och 
det datum Storbritanniens utträde från EU 
fullbordas 

EU 

Europeiska unionen (EU) är ett ekonomiskt 
och politiskt samarbete mellan 28 länder. 
EU är den senaste formen av europeiskt 
samarbete, med en inre marknad där 
varor, kapital, tjänster och personer får 
röra sig fritt över medlemsländernas 
nationsgränser. 



 

 

EU-länder 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike  

EU-fördrag 

EU vilar på en rad bindande avtal, eller 
fördrag, mellan medlemsländerna. Den fria 
rörligheten grundades till exempel på ett 
EU-fördrag och styrs av EU-direktiv. 

Familjemedlemmar 

Följande personer anses som direkta 
familjemedlemmar till en EU- eller EES-
medborgare: make, maka eller registrerad 
partner; släktingar i rakt nedstigande led till 
EU-/EES-medborgaren eller hens make, 
maka eller registrerade partner som är 
under 21 år; släktingar i beroendeställning i 
rakt uppstigande led till EU-/EEA-
medborgaren eller hens make, maka eller 
registrerade partner 

Familjevisering (uppehållskort för 
familjemedlemmar till EES-medborgare) 

EES familjevisering ger familjemedlemmar 
och släktingar som inte är medborgare i 
EES inresetillstånd till Storbritannien 

Fri rörlighet 

Fri rörlighet och fritt uppehållstillstånd för 
personer är den rättighet alla EU- och 
EES-medborgare samt deras 
familjemedlemmar har att fritt flytta och 
bosätta sig i vilket land som helst inom EU. 
Denna grundläggande princip bygger på 
artikel 45 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. EU-medborgare 
har rätt att: 

• Söka jobb i annat EU-land 

• Arbeta där utan att behöva söka 
arbetstillstånd 

• Bosätta sig där i detta syfte 

• Stanna kvar även när anställningen 
avslutas 

• Behandlas likvärdigt med landets 
medborgare vad gäller 
anställningsskydd, 



 

 

arbetsförhållanden och andra 
sociala och beskattningsmässiga 
förmåner 

Övergångstid (grace period) 

Perioden mellan 1 januari 2021 och 30 juni 
2021 då ansökningar om settled status och 
pre-settled status fortfarande kommer att 
kunna göras även om Storbritannien 
formellt har lämnat EU. 

Permanent vistelsetillstånd (Indefinite 
Leave to Remain / ILR) 

”Indefinite leave to remain” är en 
migrationsstatus i Storbritannien för 
medborgare från alla länder, som tillåter att 
en person bosätter sig och arbetar i 
Storbritannien permanent. Denna status 
uppnås vanligen efter fem år av 
sammanhängande vistelse. 

Lounes-målet 

Ett viktigt mål och avgörande av 
Europeiska domstolen (EU-domstolen) där 
en EU-medborgare inte blev av med rätten 
att sponsra en make, maka eller nära 
familjemedlem som inte var EU-
medborgare när hen blev brittisk 
medborgare 

Permanent uppehållstillstånd 
(Permanent Residence / PR) 

EU- och EEA-medborgare kan under EU-
lagstiftning om de så önskar ansöka om 
detta ej obligatoriska dokument som bevis 
på sina permanenta 
uppehållstillståndsrättigheter efter fem år 
av sammanhängande vistelse i 
Storbritannien. Permanent Residency kan 
hjälpa dem att säkra uppehållsrätten för 
sina utomeuropeiska familjemedlemmar 
eller att söka brittiskt medborgarskap innan 
EU settlement scheme öppnar i mars 
2019. Det kommer inte längre att vara 
giltigt när Storbritannien lämnar EU, men 
det kan bytas ut mot settled status utan 
kostnad. 

Uppehållsstatus 

I detta sammanhang betyder 
uppehållsstatus migrations- och 
uppehållsrättigheter för EU-/EES-
medborgare eller utomeuropeiska 
medborgare och deras utomeuropeiska 
familjemedlemmar. 



 

 

Settlement scheme 

Home Office har arbetat på att ta fram ett 
nytt system för registrering av EU-
medborgare och deras familjemedlemmar 
som bor i Storbritannien, så att de kan få 
den brittiska uppehållsstatus de behöver 
för att stanna permanent efter Brexit. 
Registreringssystemet kommer att vara 
fullt öppet innan 30 mars 2019. EU-
medborgare och deras familjemedlemmar 
kommer att ha fram till 30 juni 2021 på sig 
att ansöka, enligt utkastet till 
utträdesavtalet. 

Sista registreringsdag för settled status 
– 30 juni 2021 

Detta är den sista mottagningsdagen för 
ansökningar om settled status. Efter detta 
datum kommer ansökningar endast att tas 
emot under exceptionella omständigheter. 

Tredjelandsmedborgare 
En tredjelandsmedborgare i Storbritannien 
är en person som varken är brittisk, 
irländsk eller EU-/EES-medborgare. 

Övergångsperiod 
(implementeringsperiod) 

När Storbritannien officiellt lämnar 
Europeiska unionen planeras en 
tidsbegränsad period innan eventuella 
permanenta uppgörelser gällande 
relationen mellan Storbritannien och EU 
börjar gälla. Denna period löper fram till 31 
december 2020.  Personer som ansöker 
om settled status innan detta datum 
kommer att skyddas av både EU-
lagstiftning och utträdesavtalet mellan 
Storbritannien och EU 

Utträdesavtal 

Det är detta avtal Storbritannien och EU för 
närvarande förhandlar om. Målet med 
avtalet är att komma överens om en 
uppgörelse för Storbritanniens utträde ur 
EU i mars 2019. Ett av de viktigaste 
ämnena i avtalet är medborgares 
rättigheter och vad som kommer att hända 
med EU-medborgare bosatta i 
Storbritannien och Storbritanniens 
medborgare bosatta i andra EU-länder när 
Storbritannien lämnar EU.  

 
 


