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ID06-kort för brittiska medborgare  
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1. Brittisk medborgare anställda i SVENSKT FÖRETAG 
  
1.1 brittisk medborgare som har uppehållsstatus eller ansökt om uppehållsstatus i Sverige. 
 
Enligt utträdesavtal mellan EU och Storbritannien så får brittisk medborgare och dess familjemedlemmar bo 
kvar i Sverige efter den 31 december 2020. För att kunna bo och arbeta kvar i Sverige så krävs en ansökan till 
Migrationsverket om uppehållsstatus. 
 
Migrationsverket utfärdar ett intyg på att det har lämnats in en ansökan om uppehållsstatus och under 
väntetiden på beslut har man samma rättigheter som en EU medborgare och kan fortsätta att bo och arbeta i 
Sverige. 
 
Dokument som ska bifogas digitalt vid beställning av ID06-kort: 

• Om en ansökan om uppehållstatus och samordningsnummer eller personnummer finns så ställs ID06-
kortet ut med giltighetstid som längst ut t o m den 31 december 2021. 

• Om Migrationsverket skriftliga beslut om att uppehållsstatus är godkänd och samordningsnummer eller 
personnummer finns då kan ID06-kort utfärdas med maximal giltighetstid på fem år.  

 
Ansökan om uppehållsstatus: Uppehållsstatus för brittiska medborgare - Migrationsverket 

Ansökan om uppehållsstatus för familjemedlemmar: Tillstånd för familjemedlem till brittisk medborgare - Migrationsverket 

 

  
1.2 brittisk gränsgångare 
 
Enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien så ska en brittisk medborgare som fortsättningsvis bor i ett 
annat land men arbetar i Sverige, genom att vara anställd i ett företag med säte i Sverige eller genom att vara 
egenföretagare med säte i Sverige anses vara brittisk gränsarbetare. 
 
Den brittiska medborgaren ansöker om ett gränsgångarkort hos Migrationsverket som anger att personen är 
brittisk gränsarbetare. 

 
Dokument som ska bifogas digitalt vid beställning av ID06-kort 

• Om en ansökan om brittisk gränsgångarstatus och samordningsnummer eller personnummer finns så 
ställs ID06-kortet ut med giltighetstid på 3 månader. 

• Om Migrationsverket gränsgångarkort eller skriftliga beslut om att gränsgångarstatus är godkänd och 
samordningsnummer eller personnummer finns, då kan ID06-kort utfärdas med samma giltighetstid 
som Migrationsverkets utfärdade/kort anger.  

 
Ansökan om kort avseende brittisk gränsarbetare Gränsarbetare - Migrationsverket 

 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Brittiska-medborgare/Uppehallsstatus-for-brittiska-medborgare.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Brittiska-medborgare/Tillstand-for-familjemedlem-till-brittisk-medborgare.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Brittiska-medborgare/Gransarbetare.html
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2. Brittisk medborgare anställda i UTLÄNDSKT FÖRETAG 
 
Brittiska medborgare som är anställda av brittiskt eller annat utländskt företag har enligt utträdesavtalet 
samma status som tredjelandsmedborgare och omfattas regelverket ID06-kort för Tredjelandsmedborgare, se 
under länk:  ID06-kort-för-tredjelandsmedborgare.pdf 

 
 
 
 

https://id06.se/wp-content/uploads/2020/04/ID06-kort-fo%CC%88r-tredjelandsmedborgare.pdf

