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Frågor och svar om Brexit
Allmänna frågor
När sker Brexit?
Brexit skulle ha skett den 29 mars 2018 men sköts upp eftersom det brittiska underhuset inte kunde enas
om hur utträdet skulle ske. Efter nyvalet till det brittiska underhuset den 12 december stod det dock klart
att premiärminister Boris Johnsons konservativa hade majoritet och därmed kunde genomföra Brexit den
31 januari 2020.
Vad menas med utträdesavtal?
Sedan artikel 50 aktiverades har EU och den brittiska regeringen förhandlat om ett avtal som reglerar
själva utträdet och bestämmer inriktningen för de framtida relationerna. Det handlar om allt från vad
som ska hända med de EU-medborgare som nu bor i Storbritannien och tvärtom till hur mycket
Storbritannien kommer behöva betala. Det brittiska underhuset har dock sagt nej till utträdesavtalet
vid tre tillfällen och inget tyder på att frågan kommer tas upp igen.
Vad menas med övergångsperiod?
Från och med 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre medlemmar i EU, däremot kommer de
fortsätta följa EU-regler fram tills en övergångsperiod som åtminstone gäller fram till årsskiftet
2020/2021. Perioden är till för att företag och personer på båda sidor ska få mer tid på sig att
anpassa sig till de nya regler som sedan ska gälla.
När börjar förhandlingarna och vad kommer man förhandla om?
Brexitförhandlingarna väntas komma igång i början av mars och kommer omfatta allt från dataflöden till
tullregler. Målet är att ha ett så omfattande avtal som möjligt på plats vid årsskiftet men huruvida detta
är möjligt återstår att se.
Vad händer om Storbritannien och EU inte kommit överens om ett handelsavtal
innan årsskiftet 2020/2021?
Det är möjligt att förlänga övergångsperioden en gång ifall Storbritannien och EU inte slutit ett
handelsavtal innan årsskiftet, den brittiska regeringen har dock sagt att man inte under några
omständigheter tänker gå med på detta. Det skulle i så fall kunna innebära ett oordnat utträde i
slutet av 2020.
Vad händer med gränsen mellan Nordirland och Irland vid ett oordnat utträde?
Gränsen mellan Nordirland och Irland är en av de hetaste frågorna i den brittiska debatten, och var
en av de avgörande frågorna i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Idag flödar varor och
människor fritt mellan Republiken Irland och Nordirland på den irländska ön, något som också varit
avgörande för att åstadkomma fred på Irland. Om Storbritannien och EU inte kommer överens om
ett avtal uppstår en fysisk gräns på ön och många varnar för att det ska leda till våldsamheter.

Företagarfrågor
Hur kommer Brexit påverka svenska företag?
Hur mycket enskilda företag påverkas beror på hur beroende de är av handel med Storbritannien, men
sammanfattningsvis kan vi konstatera att sånär på alla som direkt eller indirekt handlar med
Storbritannien kommer att drabbas negativt.
Hur kan jag som företagare förbereda mig?
Ett första steg är att se över den egna verksamheten och göra en riskanalys. På Svenskt Näringslivs
hemsida kan ni hitta en lista över frågor att ställa sig och åtgärder att vidta. Där kan ni också hitta
användbara länkar och de senaste nyheterna.
Bör brittiska medborgare i Sverige ansöka om uppehållstillstånd?
Om Storbritannien lämnar under en övergångsperiod kommer rättigheter för såväl brittiska
medborgare i EU som EU-medborgare i Storbritannien att fortsätta gälla fram till 1 januari 2021.
Storbritannien och merparten av EU-länderna har också garanterat att såväl brittiska medborgare i EU
som EU-medborgare i Storbritannien behåller dessa rättigheter även vid en hård Brexit. Detta gäller
dock enbart 1 år efter utträdet, vad som händer efter detta beror på hur relationen mellan EU och
Storbritannien ser ut vid det tillfället.
Skall anställda som bara har brittiskt medborgarskap ansöka om
svenskt medborgarskap?
Antalet brittiska medborgare som söker om svenskt medborgarskap har ökat efter Brexit, att inneha
svenskt medborgarskap kommer med stor sannolikhet ge många fördelar och om man uppfyller
kriterierna kan det därför vara en god idé att ansöka om medborgarskap. Handläggningstiden kan dock
ta upp till 23 månader.
Bör svenska medborgare i Storbritannien ansöka om uppehållstillstånd?
För svenska medborgare i Storbritannien har den brittiska regeringen garanterat att inga större
förändringar ska ske förutsatt att man är bosatt i Storbritannien innan Brexit. Information om detta
finns här. Svenskar som bor i Storbritannien bör registrera sig för det så kallade settled/pre-settled
status, ett uppehållstillstånd som gäller EU-medborgare som flyttar till Storbritannien innan.

