Till dig som kommit som flykting från Ukraina

Välkommen till
Skellefteå kommun!
Vi är så ledsna för vad som händer i ditt land och för att du har blivit
tvungen att fly. Vi hoppas att du ska trivas den tid du stannar hos oss.
Skellefteå är en kommun i norra Sverige, vars
största stad också benämns Skellefteå.
Kommunen växer just nu snabbt med många
nya företagsetableringar och det finns goda
möjligheter till arbete.

Uppehållstillstånd, visum

Skellefteå kommun heter även den lokala
myndigheten som har hand om bland annat
skola, förskola och socialtjänst.

Migrationsverket
Adress: Bäckgatan 7, Skellefteå
+46 771 235 235
www.migrationsverket.se

Här har vi samlat kort information som du kan
ha nytta av som nyanländ i Sverige.
Skellefteå kommun
Adress: Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Telefon: +46 910 73 50 00, tryck 8 för menyval
på engelska
E-post: kundtjanst@skelleftea.se
www.skelleftea.se

Ukrainska medborgare kan vistas i Sverige utan
tillstånd i 90 dagar. Du kontaktar Migrationsverket för frågor om uppehållstillstånd och visum.

Om du behöver vård
Du har rätt till vård om du är sjuk. I första hand
ska du kontakta närmaste hälsocentral och boka
tid. I Skellefteå finns många hälsocentraler och
även ett sjukhus.
På www.1177.se hittar du kontaktuppgifter till
alla hälsocentraler.
Du kan ringa 1177 för att få råd via telefon av en
sjuksköterska. (+46 771-11 77 00 från telefon
med utländskt nummer).

www.skelleftea.se/fromukraine

Om du behöver akut hjälp
Ring 112 om du blir akut sjuk eller akut skadad.
Ring 112 om du behöver nå polis eller brandkår
akut.

Dina barn har rätt till skola
Barn upp till 18 år har rätt till förskola och skola.
Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst för hjälp
att ansöka till förskola och skola.
+46 910 73 50 00, tryck 2

Arbeta i Sverige

Organisationen Skellefteå kommun är en av de
större arbetsgivarna i kommunen, och vi behöver
anställa många personer inom olika yrken. De
områden där vi söker flest personer idag är inom
vård och omsorg samt barn och utbildning.
www.skelleftea.se

Det är många som vill
hjälpa dig
Det finns många volontärer och frivilliga organisationer i vår kommun som vill hjälpa dig till
rätta. I många orter finns det till exempel second
hand-butiker och studieförbund.

Om du är över 16 år har du rätt att arbeta. Kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver hjälp
med vad som gäller och hur du söker jobb.

Flera studieförbund erbjuder lektioner i svenska.

Adress: Kanalgatan 52, Skellefteå
+46 771 416 416
www.arbetsformedlingen.se

Information Sverige är en webbplats som förklarar hur det svenska samhället fungerar. Där finns
också praktiska hjälpmedel för att lära sig det
svenska språket. www.informationsverige.se

Hur fungerar Sverige?

Mer information
Mer information hittar du på Skellefteå kommuns
webbsida för dig som kommit som flykting från Ukraina:
www.skelleftea.se/fromukraine

