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FEANTSA är en europeisk sammanslutning av nationella organisationer som ar-
betar med människor som lever i hemlöshet. FEANTSA bildades 1989 som en 
idéburen organisation, för att förebygga och lindra fattigdom och social utslagning. 
För närvarande har man mer än 130 medlemsorganisationer som arbetar i nära 
30 europeiska länder. FEANTSA samarbetar med EU-institutionerna, och har råd-
givande status vid Europarådet och FN. FEANTSA får ekonomiskt stöd från Euro-
peiska kommissionen.

Göteborgs Stadsmission är en av de organisationer som ingår i FEANTSA. Vi är en 
idéburen rörelse som har funnits sedan 1952 och arbetar med att lindra fattigdom, 
hemlöshet och utanförskap i vår stad och region. En av de verksamheter som drivs 
i Stadsmissionens regi är Crossroads, ett center som vänder sig till EU-medborgare 
och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land, vil-
ka uppehåller sig i Göteborg och är bostadslösa och/eller saknar arbete. 

Crossroads huvuduppgift är att motverka socialt och ekonomiskt utanförskap ge-
nom att informera om rättigheter och skyldigheter samt ge kunskap om hur det 
svenska samhället är uppbyggt. Bland annat erbjuds personlig hjälp på besökarnas 
hemspråk och förmedling av kontakt med myndigheter. Crossroads arbetar också 
med att sammanställa och förmedla kunskap om EU-migration och utsatthet på 
såväl lokal som nationell och europeisk nivå.



EU-medborgare
Person med ett medborgarskap i ett EU-land.

Varaktigt bosatta (tredjelandsmedborgare)
Person som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd 
kan ansöka om att få status som varaktigt bosatt i det landet. Den som får 
status som varaktigt bosatt får ett särskilt EG-uppehållstillstånd som inne-
bär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborg-
are har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land 
för att till exempel arbeta eller studera.2

2 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Varak-
tigt-bosatt.html, 2015-09-22.



INNEHÅLL

1. Vilka är rättigheterna som hör samman med medborgarskapet i den 
europeiska unionen?

2. Vad behöver EU-medborgare och deras familjemedlemmar när de 
reser in i Sverige?

3. Om man vill uppehålla sig i Sverige?

4. Vem räknas som familjemedlem?

5. Vad är definitionen av en arbetstagare enligt unionsrätten?

6. Behöver det vara fråga om heltidsarbete?

7. Är ersättningens storlek viktig?

8. Vilka behåller status som arbetstagare eller egenföretagare när de 
blir arbetslösa?

9. Vad innefattar unionens krav på likabehandling?

10. Kan EU-medborgare flytta till Sverige för att söka arbete?

11. Hur registrerar man sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen?

12. Hur länge kan EU-medborgare vara arbetssökande i Sverige?

13. Kan arbetssökande EU-medborgare få tillgång till arbetsmarknaden?

14. Kan arbetssökande få tillgång till ekonomiska förmåner?

15. Kan arbetssökande få tillgång till ekonomiskt och socialt bistånd?

16. Hur registrerar man sig på Skatteverket?

17. Permanent uppehållsrätt

18. Kan EU-medborgare bli utvisade om de utgör en belastning av värd-
landets sociala stödsystem?

19. Hur ska medlemsstaten bedöma om en uppehållsberättigad utgör en 
belastning av det sociala stödsystemet?

20. På vilka grunder kan en EU-medborgare utvisas?
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1. VILKA ÄR RÄTTIGHETERNA SOM HÖR SAMMAN 
MED MEDBORGARSKAPET I DEN EUROPEISKA 
UNIONEN?3

• Fri rörlighet och uppehållsrätt inom EU. 
• Rätt att rösta och kandidera i kommunala val och i val till Europapar-

lamentet i den stat där personen uppehåller sig. 
• Rätt till skydd av annan medlemsstats diplomatiska och konsulära 

myndigheter i det fall att medborgarens egen stat saknar representa-
tion i ett land utanför EU. 

• Rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och framföra kla-
gomål till Europeiska Ombudsmannen.

3 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget.

EU-medborgarskap
Varje person som är medborgare i ett EU-land är också per automatik 
EU-medborgare. EU-medborgarskapet är ett medborgarskap utöver det 
nationella medborgarskapet och innebär en självständig koppling till de 
rättigheter och plikter som följer av EU-fördragen. Medlemsstaterna är 
skyldiga att respektera dessa rättigheter och plikter. 

Fri Rörlighet
Rätten att uppehålla sig inom EU:s olika medlemsstater följer direkt av 
fördragen, för EU-medborgare enligt art. 21 FEUF och varje arbetstaga-
re och arbetssökande enligt art. 45.
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2. VAD BEHÖVER EU-MEDBORGARE OCH DERAS 
FAMILJEMEDLEMMAR NÄR DE RESER IN I 
SVERIGE?
Enbart giltigt identitetskort eller pass.

3. OM MAN VILL UPPEHÅLLA SIG I SVERIGE?4

I upp till tre månader: Enbart ett giltigt identitetskort eller pass

För längre tid än 3 månader: Måste man vara arbetstagare, arbetssökan-
de, egenföretagare, student eller ha tillräckliga resurser för att inte bli en 
orimlig belastning för landets socialförsäkringssystem samt heltäckande 
sjukförsäkringsskydd.

Varaktigt bosatta: Förutom uppfyllande av ovanstående gäller krav på up-
pehållstillstånd efter tre månader.

4. VEM RÄKNAS SOM FAMILJEMEDLEM?5

• Make, maka eller sambo (med sambo avses när två personer sta-
digvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt 
hushåll6).

• Den partner som EU-medborgaren har ingått ett registrerat partner-
skap med på grundval av lagstiftning i ett EU-land som behandlar 
partnerskap som likvärdigt med äktenskap. 

• Släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende 
för sin försörjning. Även släktingar till make eller maka.

• Beroende släktingar i uppåtstigande led till den uppehållsberättigade 
eller dennes make/maka.

4 Jfr Direktiv 2004/38 och Utlänningslagen SFS 2005:716. 
5 Jfr Direktiv 2004/38 och Utlänningslagen SFS 2005:716. 
6 Jfr Sambolagen (2003:376).
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5. VAD ÄR DEFINITIONEN AV EN ARBETSTAGARE 
ENLIGT UNIONSRÄTTEN?
Begreppet arbetstagare har en EU-rättslig innebörd som inte får under-
ordnas nationell lagstiftning.7 Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis8 är fri 
rörlighet en av unionens grundläggande principer och bestämmelser som 
rör denna frihet måste därför ges en vid tolkning för att principen ska få 
effektivt genomslag.

De vanligaste kännetecknen för ett anställningsförhållande9 kan samman-
fattas med att:
• Någon
• Som för någon annan10

• Under en viss tid
• Mot ersättning
• Utför ett arbete

Det är nödvändigt att göra en helhetsbedömning av alla omständigheter 
i det enskilda fallet.11 Det arbete som utförs ska vara sådant som normalt 
hör hemma på arbetsmarknaden.12 Svartarbete accepteras inte.

7 De kriterier som EU-domstolen fastställt är bindande för alla medlemsstater, jämför proposi-
tion 2005/06:77 s. 183. 
8 Jfr t.ex. C -292/89 Antonissen. 
9 Lawrie-Blum C-66/85 [1986] ECR 2121. 
10 Det krävs att det är 2 parter inblandade, som i EU-domstolens mål C-107/94 Asscher. 
11 Se dom C-413/01 Ninnie-Orasche. 
12 Se dom C-456/02 Trojani.

Arbetstagarbegreppet tolkas exklusivt av EU-rätten
C-53/81 Levin: Levin var en brittisk medborgare som var gift med en 
Sydafrikansk medborgare. De flyttade till Nederländerna. Levin åtog sig 
där en mindre mängd deltidsarbete och makarna hade också inkomst 
från avkastningar. Arbetsinkomsten var långt under den gräns för vad 
som kunde anses utgöra en tillräcklig inkomst enligt nederländsk rätt. 
Frågan var huruvida Levin var att betrakta som arbetstagare enligt uni-
onsrätten. EU-domstolen fastslog att det inte spelade någon roll att ar-
betsinkomsten var under minimigränsen. Det avgörande är istället att 
det utförda arbetet inte framstår som så ringa att det i praktiken är av 
helt marginell betydelse.  
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6. BEHÖVER DET VARA FRÅGA OM 
HELTIDSARBETE?
Nej. Rätten till fri rörlighet gäller både deltids-, heltidsarbete och många 
andra anställningsformer som praktikanter, lärlingar, hembiträden eller au 
pairarbete.13

7. ÄR ERSÄTTNINGENS STORLEK VIKTIG?
Nej. Lön är en nödvändig förutsättning för aktivitet som utgör arbete. Er-
sättningens storlek är dock oviktig. Det ställs inga krav på minimilön eller 
försörjning för att anses vara en arbetstagare. Det finns inget hinder för att 
komplettera sin lön med egna medel eller socialbidrag.14 Ersättningen kan 
även bestå av enbart kost och logi.

13 Se t.ex. C-3/90 Bernini och C-109/04 Kranemann.  
14 Jfr C-53/81 Levin.

C-196/87 Steymann 
En Tysk medborgare bosatt i Nederländerna hade varit verksam som 
rörmokare innan han blev medlem I Bhagwan samfundet, ett religiöst 
samfund som tillhandahöll b.la. kost och logi för sina medlemmar. Stey-
mann utförde arbete som rörmokare såväl som andra allmänna hus-
hållssysslor. Han ansökte därefter om uppehållsrätt vilket han nekades 
med motivering att han inte var att anse som arbetstagare. EU-dom-
stolen höll inte med och menade att även om arbetet kanske förefallit 
obetalt så var det inte ekonomiskt ineffektivt. Steymann tillhandahöll 
tjänster av värde för det religiösa samfundet som annars hade behövt 
utföras av någon annan. I gengäld utgick ersättning i form av kost och 
logi.
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8. VILKA BEHÅLLER STATUS SOM 
ARBETSTAGARE ELLER EGENFÖRETAGARE NÄR 
DE BLIR ARBETSLÖSA?15

• Den som är temporärt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom 
eller olycksfall.

• Den som är drabbad av ofrivillig arbetslöshet efter att ha varit anställd 
i över ett år och som är registrerad som arbetssökande på Arbetsför-
medlingen.

• Den som är ofrivilligt arbetslös efter att ha fullgjort en anställning som 
varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller som har blivit ofrivilligt 
arbetslös under de första tolv månaderna och har registrerat sig som 
arbetssökande. I det fallet är status som arbetstagare bibehållen i 
minst sex månader.

• Den som inleder en yrkesutbildning. Om han eller hon inte är ofrivil-
ligt arbetslös ska ställningen som arbetstagare kvarstå endast om yr-
kesutbildningen har ett samband med den tidigare sysselsättningen.

• Kvinnor som upphör att arbeta eller att söka arbete på grund av fy-
siska begränsningar i samband med graviditet och/eller förlossning 
behåller sin ställning som arbetstagare under förutsättning att de 
återupptar sitt arbete eller hittar en annan anställning inom skälig tid 
efter att barnet fött16.

15 Jfr Direktiv 2004/38, 3 a kap. 5 a § Utlänningslagen. 
16 Jfr C-507/12 Saint Prix mot Secretary of State for Work and Pensions.
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9. VAD INNEFATTAR UNIONENS KRAV PÅ 
LIKABEHANDLING?
EU-rättens princip om likabehandling innebär att en EU-medborgare har 
rätt till samma förmåner på samma villkor som medlemsstatens egna 
medborgare.17 All diskriminering baserad på nationalitet är förbjuden. 
EU-medborgare ska alltså behandlas på samma sätt som svenska kolleger 
vad gäller till exempel: 
• Arbetsvillkor (till exempel lön, uppsägning och återanställning) 
• Rätt till utbildning 
• Sociala förmåner, skatteförmåner och social välfärd  

Även om villkor verkar neutrala och är tillämpliga oavsett nationalitet så 
ska de betraktas som indirekt diskriminerande om det finns en risk att en 
EU-medborgare hamnar i en mindre fördelaktig position än vad en svensk 
medborgare skulle ha varit i. 

Exempel på indirekt diskriminering är situationer där en viss fördel är vill-
korad med krav på bosättning eller på språkkunskaper som per definition 
är lättare för en svensk medborgare att uppfylla. Exempel:

• Språkkunskaper – arbetssökande från andra EU-länder kan behöva 
visa att de har de språkkunskaper som krävs för jobbet, men kravet 
ska vara rimligt och nödvändigt för att kunna utföra arbetet. 

En snickare behöver inte kunna svenska för att få svenskt yrkesbevis.

För att anlitas som lokalvårdare skulle ett rimligt krav kunna vara att den 
arbetssökande kan tillgodogöra sig en arbetsbeskrivning/säkerhetsin-
struktion. Att ställa generella krav på flytande svenska i tal och skrift är 
däremot oproportionerligt. 

• Arbetstagare från andra EU-länder har rätt till samma sociala förmå-
ner och skatteförmåner som svenska arbetstagare. Det kan till exem-
pel handla om rabatt på allmänna transportmedel, barnbidrag etc.18

17 Artikel 18 och 45 i EUF-fördraget. 
18 C-85/96 Martínez Sala.



13

10. KAN EU-MEDBORGARE FLYTTA TILL SVERIGE 
FÖR ATT SÖKA ARBETE?
Ja. EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i Sverige för att söka arbete i 
minst sex månader och ännu längre om de kan visa att de är aktivt arbets-
sökande och har en reell chans till anställning.19

Varaktigt bosatta har rätt att söka arbete i tre månader.

11. HUR REGISTRERAR MAN SIG SOM 
ARBETSSÖKANDE PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN?
EU-medborgare och varaktigt bosatta i Sverige:
Kontakta en lokal Arbetsförmedling, uppge att du vill registrera dig som 
arbetssökande. För att kunna registrera dig behöver Arbetsförmedlingen 
rekvirera ett samordningsnummer från Skatteverket.  När du är hållit ett 
samordningsnummer behöver du komplettera din ansökan.

Vad behöver du?
• Nationellt Id-kort eller pass;
• Adress i Sverige, för att kunna erhålla information från Arbetsförmed-

lingen. 

Varaktigt bosatta i ett annat EU-land:
• EG-uppehållstillstånds kort från ett EU-land

19 C-292/89 Antonissen.

Bra att ha med sig!
CV, vidimerade intyg av utbildning, intyg från tidigare anställningar.
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12. HUR LÄNGE KAN EU-MEDBORGARE VARA 
ARBETSSÖKANDE I SVERIGE?20

En arbetssökande har uppehållsrätt under en rimlig tid, för att informera 
sig om erbjudanden om anställning samt vidta nödvändiga åtgärder för 
att bli anställd.

Arbetssökande har rätt att uppehålla sig i Sverige i minst sex månader 
utan några särskilda villkor eller formaliteter. När sex månader har passe-
rat har den arbetssökande längre uppehållsrätt om han kan visa att han är 
aktivt arbetssökande och har en reell chans till anställning. 

Varaktigt bosatta kan vara arbetssökande i högst tre månader. Därefter 
avskrivs den arbetssökande på Arbetsförmedlingen om kravet på uppe-
hållstillstånd inte uppfyllts. 

Ett tydligt exempel på en aktivt arbetssökande är en person som är inskri-
ven på Arbetsförmedlingen och där aktivt tar del av arbetsförmedlingens 
tjänster genom att bland annat följa upprättade handlingsplaner och in-
komma med aktivitetsrapporter på sökta arbeten.

20 Jfr skäl 9 i Direktiv 2004/38, artikel 14.4 b i Direktiv 2004/38 och proposition 2005/06:77 
s. 185 ff., Jfr.



Arbetssökande omfattas av fri rörlighet 
Enligt EU-domstolen i målet C-292/89 Antonissen så omfattar den fria 
rörligheten en rättighet för medborgare inom unionen att förflytta sig fritt 
och uppehålla sig inom andra medlemsstaters territorium i syfte att söka 
arbete där. Domstolen uttalade vidare att den (i fallet aktuella) nationella 
tidsgränsen om sex månader inte – som utgångspunkt- är att betrakta 
som otillräcklig. Domstolen konstaterar dock också att efter utgången av 
en sådan tidsfrist så kvarstår uppehållsrätten om den berörde alltjämt sö-
ker arbete och det finns en reell chans till anställning. 

Uppehållsrätt som arbetssökande
I Kammarrätten i Jönköping dom mål nr 3248-07 konstaterar domstolen 
att det var fel att avslå en ansökan om försörjningsstöd med motiveringen 
att den sökande inte hade uppehållsrätt. 

Arbetssökande EU-medborgare har, enligt Utlänningslagen kapitel 3 a, 
3 § punkt 2, uppehållsrätt om de har en verklig möjlighet att få en an-
ställning.  I det aktuella fallet ansåg både länsrätt och kammarätt att den 
sökande som vistats 4 månader i Sverige, studerade SFI och hade en tek-
nisk utbildning uppfyllde kraven för att ha uppehållsrätt och återförvisade 
saken för prövningen enligt Socialtjänstlagen.
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13. KAN ARBETSSÖKANDE EU-MEDBORGARE FÅ 
TILLGÅNG TILL ARBETSMARKNADEN?
Ja. De har rätt till likabehandling på samma nivå som en medborgare i 

Sverige har vad gäller tillgång till arbetsmarknaden.

Enligt resonemanget framgår att EU-medborgare som söker arbete på den 
svenska arbetsmarknaden på samma sätt som svenska medborgare bör 
ges tillgång till arbetsmarknadsåtgärder i form av till exempel utbildning, 
praktik och administrativ service från arbetsförmedlingen. Undantag be-
höver motiveras på objektivt godtagbara grunder.

Likabehandling av arbetssökande
Mål C – 138/02 Collins: Collins hade dubbelt irländskt-amerikanskt 
medborgarskap och flyttade till Storbritannien för att söka arbete inom 
den sociala servicesektorn. En månad senare ansökte han om bidrag 
för arbetssökande (s.k. jobseeker’s allowance) vilket han nekades på 
grund av att han inte ansågs ha sin faktiska hemvist i Storbritannien. 
EU-domstolen menade dock att en unionsmedborgare som söker arbe-
te i ett annat medlemsland måste omfattas av likabehandling även vad 
gäller en förmån av finansiell karaktär avsedd att underlätta tillgången 
till arbete på arbetsmarknaden i en medlemsstat.  Domstolen uttalade 
att det visserligen var tillåtet för en medlemsstat att kräva att arbetssö-
kande har en genuin koppling till den nationella arbetsmarknaden. Det 
är däremot inte tillåtet att uppställa ett krav på bosättning på ett diskri-
minerande eller oproportionerligt vis. Således behövde Storbritannien 
– på objektiva grunder - motivera sitt avslag till Collins.
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14. KAN ARBETSSÖKANDE FÅ TILLGÅNG TILL 
EKONOMISKA FÖRMÅNER?
Ja. EU-medborgare och varaktigt bosatta ska ges tillgång till varje eko-
nomisk förmån som är avsedd att underlätta tillträdet till arbete på en 
medlemsstats arbetsmarknad på samma villkor som medlemsstatens 
medborgare.  Förutsättningen är att det finns en genuin koppling till ar-
betsmarknaden, exempelvis eftersom den arbetssökande har sökt arbete 
under en viss tid.21

Det är däremot inte tillåtet att uppställa ett krav på bosättning på ett diskri-
minerande eller oproportionerligt vis.

21 C 138/02 Collins.
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15. KAN ARBETSSÖKANDE FÅ TILLGÅNG TILL 
EKONOMISKT OCH SOCIALT BISTÅND? 
Ja. Som utgångspunkt ska en EU-medborgare i Sverige ges samma till-
gång till bistånd som en svensk medborgare.

En myndighet kan alltså inte neka en EU-medborgare bistånd utan att 
först ha gjort en prövning i det enskilda fallet, ett avslag måste dessutom 
motiveras på objektivt godtagbara grunder.

Sociala förmåner 
C-184/99 Grzelczyk: Rudy Grzelczyk, en fransk medborgare, påbörja-
de universitetsstudier i idrott vid ett universitet i Belgien och bosatte 
sig följaktligen i Belgien. Under de tre första studieåren bar han själv 
sina kostnader för uppehälle, bostad och studier genom att utföra oli-
ka avlönade arbeten och genom vissa betalningslättnader. Under det 
fjärde studieåret ansökte Grzelczyk om existensminimumbidrag (s.k. 
”minimex”.) Detta bifölls inledningsvis men när socialförsäkringsmyn-
digheten(CPAS) vände sig till den belgiska staten för att få sitt utlägg 
ersatt, så avslogs begäran med motivering att Grzelczyk inte var Belgisk 
medborgare. Frågan var om Grzelczyk hade förverkat sin uppehållsrätt 
genom ansökan. EU-domstolen konstaterade att minimex utgjorde en 
social förmån som en Belgisk student i samma position som Grzelczyk 
skulle ha uppfyllt villkoren för att beviljas förmånen. Således fann dom-
stolen att Grzelczyk hade diskriminerats enkom på grund av sin natio-
nalitet. Vilket, inom de områden där EU-fördragen gäller, är förbjudet.

Detta har konstaterats i en rad kammarättsavgöranden. Se bland andra: 
Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3248-07, Kammarrätten i Gö-
teborgs dom i mål nr 5917-09, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 
1600-09 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2422-13.
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16. HUR REGISTRERAR MAN SIG PÅ 
SKATTEVERKET?
En EU-medborgare som uppfyller kravet på uppehållsrätt och vill registre-
ra sig som bosatt i Sverige måste vara: 
• arbetstagare (se fråga 5-7)
• egenföretagare
• student, pensionär eller om man har tillräckliga resurser/egna medel 

samt heltäckande sjukförsäkringsskydd. 

I dagsläget anser Skatteverket att uppehållsrätten för arbetssökande gäller 
upp till sex månader och därför får man som arbetssökande ett avslag 
på sin folkbokföringsansökan. Enligt Folkbokföringslagen behöver man 
visa att man har för avsikt att bo i Sverige i minst ett år för att kunna bli 
folkbokförd. Enligt 3 a kap. 3 § 2 UtlL har dock EU-arbetssökande rätt att 
uppehålla sig i Sverige i minst sex månader utan några särskilda villkor 
eller formaliteter. När sex månader har passerat har den arbetssökande 
längre uppehållsrätt om han kan visa att han är aktivt arbetssökande och 
har en reell chans till anställning. Detta innebär att även arbetssökande 
bör kunna folkbokföra sig om de har för avsikt att bo i Sverige i minst ett år.
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17. PERMANENT UPPEHÅLLSRÄTT
Fem år efter att du har arbetat, studerat, drivit eget företag eller har levt på 
egna medel i Sverige kan du erhålla permanent uppehållsrätt. Permanent 
uppehållsrätt innebär att man betraktas på samma sätt som en svensk 
medborgare.

Din ansökan om permanent uppehållsrätt gör du på Migrationsverket.22 

18. KAN EU-MEDBORGARE BLI UTVISADE OM 
DE VÄNDER SIG TILL VÄRDLANDETS SOCIALA 
STÖDSYSTEM?
Nej. Faktum är att en utvisningsåtgärd inte ska vara den automatiska kon-
sekvensen. 

EU-medborgarens rätt att uppehålla sig ska inte påverkas så länge den 
inte utgör en orimlig börda på värdlandets nationella socialförsäkrings-
system. 

Med hänsyn till en rad faktorer såsom belopp, varaktighet, svårigheternas 
tillfälliga karaktär och den totala omfattningen av den börda som ett bidrag 
skulle få för det nationella socialförsäkringssystemet23. Om myndigheter-
na, på grundval av detta, drar slutsatsen att personerna har blivit en orim-
lig börda kan uppehållsrätten upphöra.

Rimlig börda
Jfr Dom Grzelczyk, C-184/99, p. 42-44  - 
Där EU-domstolen anförde att “orimlig börda” bör tolkas som att en 
rimlig börda ska accepteras varför en utvisningsåtgärd inte får ske au-
tomatiserat och omotiverat.

22 För vidare information se: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborga-
re-och-varaktigt-bosatta/Efter-fem-ar-i-Sverige/Permanent-uppehallsratt.html. 
23 Jfr C-135/08, Rottmann Inter alia.
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19. HUR SKA MEDLEMSSTATEN BEDÖMA OM EN 
UPPEHÅLLSBERÄTTIGAD UTGÖR EN BELASTNING 
AV DET SOCIALA STÖDSYSTEMET?24

Värdlandet bör göra en individuell undersökning av det enskilda fallet för 
att se om det är fråga om tillfälliga svårigheter. Hänsyn bör tas till person-
liga omständigheter.

 

20. PÅ VILKA GRUNDER KAN EN EU-
MEDBORGARE UTVISAS?25

På grunder som har att göra med hänsyn till allmän ordning och allmän 
säkerhet.

Innan beslutet fattas måste dock beaktas hänsynstaganden såsom hur 
länge den berörda personen har uppehållit sig inom värdlandets territori-
um, ålder, hälsotillstånd, familjesituation och ekonomisk situation, graden 
av social och kulturell integration till medlemslandet samt befintliga band 
till ursprungslandet. 

Slutligen är det förbjudet att utvisa en EU medborgare som är aktivt ar-
betssökande och har en reell chans till anställning enligt (art. 14.4 b) av 
Direktivet 2004/38.

24 Jfr b.la skäl 16 i Direktiv 2004/38. 
25 Direktiv 2004/38.
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Den fria rörligheten är en av de grundläggande rättigheterna för alla 
EU-medborgare.1 Otaliga människor använder sig av rättigheten varje dag 
och många människor har etablerat ett nytt liv utomlands och på så sätt 
bidragit till välfärden och tillväxten i värdlandet. Reglerna kring den fria 
rörligheten kan ibland verka svåra att tolka och den nationella implemen-
teringen kan ske på ett väldigt oprecist vis. Huvudsyftet med den här gui-
den är därför att presentera allmänna och initiala svar på ett antal viktiga 
och återkommande frågor kopplade till den fria rörligheten. 

Guiden ska vara ett levande verktyg, användbart för privatpersoner såväl 
som till exempel arbetsgivare och myndighetspersonal.  Dokumentet kom-
mer att uppdateras kontinuerligt med rättspraxis och annan utveckling. 

Har du frågor eller är i behov av information eller juridisk rådgivning är 
du välkommen att kontakta Crossroads. Vi kan även hjälpa att anmäla 
till Solvit-Kommerskollegium, som stödjer EU-medborgare genom att lösa 
problem som har uppstått på grund av att en myndighet inte har tillämpat 
EU-lagstiftningen på rätt sätt.

Kontaktuppgift till Crossroads: EU.guide@stadsmissionen.org

1 Artikel 3 i EU-fördraget och artikel 20 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
EUF-fördraget.EU-fördraget och artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
EUF-fördraget
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Andra långgatan 17, 413 28 Göteborg
Tel: 031-755 36 87
EU.guide@stadsmissionen.org


