Det är viktigt att den som flytt anmäler sig hos Migrationsverket. Ukrainska medborgare får visserligen
vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka
något tillstånd. Det innebär dock att de har mycket
begränsad rätt till ekonomiskt bistånd, hälso- och
sjukvård, plats i skola/förskola samt hjälp med boende.
De som söker asyl eller får tillfälligt uppehållstillstånd
enligt massflyktsdirektivet har direkt större rätt till
stöd. Samhället får också bättre förutsättningar att ge
ett gott mottagande.
Det går att ansöka om uppehållstillstånd genom en etjänst på www.migrationsverket.se eller genom att
besöka Migrationsverkets kontor i Norrköping.
Kommunen kan tyvärr inte ersätta dig för bilresor
eller ordna transport till Migrationsverket. De flyktingar som ska besöka Migrationsverket och inte kan
ta sig dit på annat sätt, eller som inte har möjlighet att
betala för sin resa med kollektivtrafik, kan få akut
ekonomiskt stöd via socialkontoret.

Om den som flytt inte har några egna pengar kan
personen ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Pengarna ska räcka till mat, kläder och
personliga utgifter.
Kommunen kan inte ge ekonomiskt stöd till idella
organisationer eller privatpersoner som erbjuder olika
former av stöd till de som flytt.
Om den som flytt har behov av akut ekonomisk hjälp
innan kontakt med Migrationsverket kan tas, kan personen kontakta kommunens socialkontor på 0141-22
53 00 eller besöka oss på Drottninggatan 5 i Motala.

Den som flytt kan ordna sitt boende själv eller få
hjälp med boende av Migrationsverket. Det finns
också privatpersoner som öppnat upp sitt eget hem
och erbjuder boplatser. Den som väljer att ordna sitt
boende på egen hand får betala hyran själv. Migrationsverket står endast för boendekostnaden för de
boenden som de erbjuder.

Om den som flytt har ordnat sitt boende själv men
situation ändras så att personen behöver hjälp med
boende i väntan på beslut, kan personen besöka Migrationsverkets kontor för att få hjälp.

Den som får uppehållstillstånd blir inte folkbokförd i
Sverige och kan därför inte få ett svenskt personnummer. Däremot kan hen ansöka om svenskt samordningsnummer genom att besöka Skatteverkets servicekontor på Kungsgatan 20 i Motala. Att ha ett
samordningsnummer kan underlätta i kontakter med
arbetsgivare, bank, myndigheter, med flera.

Den som fått beslut om uppehållstillstånd har rätt till
vård. Hen har också rätt att få tolkhjälp vid vårdkontakter. Information på olika språk finns på
www.1177.se. Det går också bra att ringa 1177 för att
få råd på svenska och engelska. Numret är öppet
dygnet runt och ringer man från ett utländskt abonnemang är telefonnumret +46 771 1177 00.
Besök på vårdcentral kostar max 50 kronor för den
som har uppehållstillstånd, och är gratis för de under
18 år. Ett besök på en akutmottagning kostar mellan
120-450 kronor.
Är det fara för liv går det att ringa det internationella
nödnumret 112 även från utländska telefoner. Alla
operatörer talar svenska och engelska. Vid behov av
en tolk kopplas en tredje person in i samtalet.

Alla i Sverige som är 12 år eller äldre kan få vaccination mot covid-19 gratis. Det gäller även de som inte
är svenska medborgare.
Vaccinet är det bästa sättet att minska risken för allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Vaccinationstäckningen för covid-19 är dock betydligt lägre i
Ukraina än i Sverige. Den som inte är vaccinerad
behöver hålla avstånd till andra och undvika trängsel
och stora folksamlingar inomhus.
Även den som är vaccinerad behöver vara extra noga
med att hålla avstånd till andra när hen är sjuk.

När beslut om asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd
finns har barn och ungdomar rätt att gå i kommunal
skola från och med det år barnet fyller sex år.. Undomar har rätt till gymnasieutbildning (om man påbörjar utbildningen före 18 års ålder).
Barn som är äldre än ett år har rätt till förskola även
om föräldrarna inte arbetar eller studerar, men är arbetssökande.
Om du har tagit emot en familj med barn eller ungdomar och familjen vill att deras barn ska gå i skolan
kan du hjälpa dem att ta kontakt med kommunens
integrationsenhet Bryggan genom att skicka ett meddelanden till bryggan@motala.se. De bokar då in en
tid för kartläggning av barnets skolkunskaper och
placeras sedan på en kommunal skola. En tolk kan
delta vid mötet om vårdnadshavaren önskar det.
De som fått uppehållstillstånd har inte rätt till svenska
för invandrare (SFI) eller komvux.

När många människor är på flykt ökar risken att utsättas för olika former av våld och förtryck. Det innebär att människor som flyr kriget i Ukraina är extra
utsatta för risken att bli utnyttjade. Det gäller särskilt
kvinnor och barn.
Anmäl till polisen om du misstänker att någon är,
eller varit utsatt för brott. Om det inte är akut kan du
kontakta polisen på 114 14.

Om husdjur som följt med från Ukraina inte kontrollerats av tullpersonal vid gränsen ska djuret så fort
som möjligt tas till en veterinär. Ukraina är ett högriskland för rabies och har varje år flera fall hos både
hundar och katter.
Det är viktigt att veterinären kontaktas i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra
djur eller besökare på kliniken. Jordbruksverket står
för kostnaden för veterinärbesöket.

Flera frivilligorganisationer och kyrkliga samfund genomför olika typer av hjälpaktioner för att hjälpa de
som flyr från kriget. Ta kontakt med dessa för att
undersöka vilken hjälp eller stöd de behöver. Kommunen har utsett en samordnare som kommer att ha
kontakt med våra lokala frivilligorganisationer och
kyrkliga samfund för samverkan.
Kommunen kan i nuläget inte ta emot erbjudanden
om leksaker, kläder och mat. Vi kan inte heller ta
emot erbjudanden om sängplatser i privatbostäder.

Mer information för den som kommit till Sverige från
Ukraina finns på www.krisinformation.se.
Scanna koden med din mobiltelefon för att komma
till en sida på ukrainska.

