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Remissvar avseende promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd
vid ett avtalslöst brexit (2019/03199/L7)
Karolinska Institutet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Särskilda regler om
uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit.
Karolinska Institutet ser positivt på de föreslagna åtgärderna i promemorian som syftar till
att underlätta för brittiska medborgare som redan bor och arbetar eller studerar i Sverige
att stanna i landet under i princip samma förutsättningar som gäller i dag. Förslagen ger
oss möjlighet att behålla kvalificerad personal från Storbritannien, vilka tillför ett tydligt
mervärde till universitet, och samtidigt tillåta studenter att slutföra sina utbildningar.
Vidare ser vi positivt på förslaget att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar
också ska vara undantagna från kravet på arbetstillstånd från ansökan om uppehållstillstånd till dess tillståndsfrågan har avgjorts, eller, om beslut om utvisning meddelas, till
dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft. I övrigt instämmer vi i förslagen om att man ska
kunna ansöka från Sverige och att en sådan ansökan inte ska vara avgiftsbelagd samt att
man ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för längre tid än den sökandes pass
gäller.
Om Storbritannien utträder ur EU senare än aviserat datum (31 oktober 2019) så blir
tidsfristen kortare än ett år för det fall att en ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in
till Migrationsverket senast den 31 oktober 2020. I denna del bör regeringen anpassa sista
dag för ansökan till ett (eventuellt) datum för utträdet så långt det är görligt för att ge
berörda brittiska medborgare och deras familjemedlemmar god tid att ansöka om
uppehållstillstånd.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Ole Petter Ottersen efter föredragning av
enhetschef Peter Gustafsson. I ärendets slutgiltiga handläggning har avdelningarna för
utbildnings- och forskarutbildningsstöd respektive styrelsestöd och externa relationer och
HR-direktör Mats Engelbrektson också deltagit.
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