Ansökningsvägledning
Brexitdagen den 29 mars 2019

Översikt
Om du är EU-medborgare i och bosatt på Jersey måste
du och Din familj ansöka om Jersey EU Settlement
Scheme om du vill fortsätta vara bosatt på Jersey efter
den 31 december 2020.
Jersey EU Settlement Scheme omfattar alla EU
medborgare som bor på Jersey och deras närmaste
familjemedlemmar. Familjemedlemmarna behöver inte
komma från EU; de kan komma från var som helst
i världen och måste har fyllt i sin egen ansökan.
Jersey EU Settlement Scheme gäller inte bostads-,
arbets- och hälsovårdsförmåner.
Du behöver inte ansöka om du är irländsk eller brittisk
medborgare.
Om du har varit bosatt på Jersey i mer än 5 år kommer
du att vara berättigad till status som bofast. Om du har
varit bosatt på Jersey i mindre än 5 år kommer du att
vara berättigad till status som blivande bofast
Du måste fyll i ett kort ansökningsformulär online. Du
kommer att kunna få hjälp via telefon eller personlig
hjälp om du behöver detta.
Nära familjemedlemmar, som inte bor på Jersey den
31 december 2020, kommer att kunna ansluta sig till
sina EU familjemedlemmar på Jersey när som helst
i framtiden så länge som deras släktskap fortfarande
gäller.

Barn, som är födda eller adopterade den 31 december
2020, och framtida anhöriga kommer också att få sina
rättigheter skyddade. Familjemedlemmar, som inte är
EU-medborgare, måste kunna påvisa sitt släktskap till
en EU-medborgare som bor här.

Vad krävs?
Ansökningsformuläret ställer frågor om grundläggande
information om dig och dina familjemedlemmar som
tex. namn, adresser, passnummer, nationellt ID-kort
och personnummer.
•	
Se till att du har ett giltigt pass eller nationellt
ID-kort.
•	Du måste kunna ange vilken månad och vilket år då
du anlände till Jersey.
•	Du kommer att vara skyldig att anmäla eventuella
förseelser, som du har gjort dig skyldig till i något
land, då kontroll av brottsregister kommer att utföras
av alla sökande och anhöriga. Underlåtenhet att
ange domar för brottslighet kan komma att påverka
din ansökan.
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1.	
Ansökan gällande Settlement Scheme görs via
ett online formulär. För åtkomst till formulär gå till
www.gov.je eller www.one.gov.je med hjälp av en
dator, laptop eller smartphone.
2.	
Välj
Jersey
EU
Ansökningsformlär.

Settlement

Scheme

3.	Fyll i ansökningsformuläret online och gör betalning
online. Kostnaden är £25 för varje vuxen och
£12.50 för varje barn under 16 års ålder.
	
Du kommer även att kunna ansöka online Hos
avdelningen för Kund och Lokal Service på Motte
Street.
	Varje EU medborgare, 16 år och äldre, måste fylla
i sitt eget ansökningsformlär.
	
Barn under 16 års ålder måste inkluderas i en
förälders eller vårdnadshavares formulär.
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4.	
En handläggare kommer att kontakta dig för att
ordna ett sammanträffande för dig och din familj att
komma in och avlämna dina identitetshandlingar
och all annan information som kan komma att
behövas.
5.	Du måste inställa dig antingen hos Avdelningen för
Kund och Lokal Service på La Motte Street eller hos
Immigration i Maritime House för att överlämna dina
identitetshandlingar för verifiering.
	
Varje sökande och eventuell släkting, som är
upptagen i ditt ansökningsformulär, måste inställa
sig personligen för att överlämna den nödvändiga
dokumentationen. Barn under 16 år måste lämna
ett födelsebevis och ett giltigt pass eller nationell
ID-handling.
6.	Du kommer att få ett bekräftelsebrev via e-post eller
brev på ditt status som bofast.

Integritetspolicy
Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) kommer att fungera som ”Registeransvarig” för din personuppgiftr
och kommer att använda informationen som du lämnar på ett sätt som följer 2018 års Dataskyddsbestämmelser
(Jersey).
Med anledning av Jersey EU Settlement Scheme kommer vi att elektroniskt få åtkomst till personuppgifter som
finns hos Social Security Department för att underlätta laglig behandling av angivna uppgifter. Detta omfattar ditt
Personnummer, födelsedatum, bostadsstatus, bidragshistorik och information om eventuella förmånskrav. JCIS
kommer också att använda din personuppgift för att göra en kontroll av brottsregistret.
Vi kommer inte att kunna bevilja status enligt Jersey EU settlement Scheme om vi inte har tillräcklig information och
ditt medgivande att använda informationen på erforderligt sätt.
Vi kan komma att vidarebefordra ditt immigrationsstatus till andra States of Jersey (SOJ) departement, agenturer
och andra enheter. Exempel på vad detta inkluderar, men inte begränsat till, är polis och brottsbekämpande enheter;
domstolar och immigrationsmyndigheter i Storbritannien och öar.
För ytterligare information med avseende på hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter, hänvisar vi till
Jersey Customs and Immigration Service’s Sekretesspolicy och Retentionsprogram, som du kan inhämta genom att
klicka här.
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