
 

1 
 

 
 
INFO FÖR PERSONER FRÅN UKRAINA SOM FLYTT TILL SVERIGE 
 

 
RÄTTIGHETER 

 
Vad är massflyktsdirektivet? 
Massflyktsdirektivet syftar till att personer i en massflyktssituation ska få omedelbart skydd, 
rätt att arbeta och vissa sociala rättigheter inom EU.  

 
 
Vem kan få uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet?   
Uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet ges för personer som flytt från Ukraina 
den 24 februari 2022 eller senare med anledning av den ryska invasionen, om de tillhör 
någon av följande grupper: 
 

1. Ukrainska medborgare som varit bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022 och 
deras familjemedlemmar  
 

2. Statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, som åtnjöt 
internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24 
februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina. Även familjemedlemmar 
till dessa personer har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet 
 

3. Personer som har permanent uppehållstillstånd i Ukraina och var bosatta där före 
24 februari 2022, och som inte återvända till sina ursprungsländer på ett tryggt 
sätt. 
 

För att omfattas av massflyktsdirektivet krävs att personerna kom till Sverige den 30 oktober 

2021 eller senare, och har stannat i Sverige sedan de reste in. 

 

 
Hur länge gäller uppehållstillstånd med tillfälligt skydd?  
Uppehållstillståndet gäller fram till den 4 mars 2023. Om skälen för att bevilja tillfälligt skydd 
finns kvar kan tillståndet som längst förlängas till och med den 4 mars 2025.    

 
 
Vilka rättigheter har personer som fått tillfälligt skydd?  
Obs! De här rättigheterna gäller för personer som ansökt om, och beviljats, tillfälligt skydd 
enligt massflyktsdirektivet.  
 
Vuxna med tillfälligt skydd har rätt till: 

• Boende  

• Ekonomiskt bistånd 

• Viss sjukvård  

• Möjlighet att arbeta i landet (gäller personer över 16 år) 
 
Dessutom har barn med tillfälligt skydd rätt till: 
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• Utbildning 

• Fullständig sjukvård  
 
Ensamkommande barn ska anvisas till en kommun som ansvarar för att ordna 
boende. Ensamkommande barn ska vid behov tilldelas en god man. 
  
 

Så här ansöker du om skydd  
Ansök om tillstånd med tillfälligt skydd på någon av Migrationsverkets servicecenter. För 

personer i Stockholm ska en ansökan om tillfälligt skydd lämnas in på:  

 

Migrationsverket - Nationellt servicecenter 

Adress: Sturegatan 15, Sundbyberg   

T-bana: Sundbyberg centrum 

Pendeltåg: Sundbyberg station  

Öppettider: måndag–fredag: 9–15  

 

Migrationsverket - Märsta 

Adress: Maskingatan 9, Märsta   

Öppettider: måndag–fredag 09.00–15.00.     

 

Registerna din ansökan digitalt 

Nu går det även att registrera sin ansökan om tillfälligt skydd digitalt via Migrationsverkets 

hemsida: www.migrationsverket.se.  

Du kan använda e-tjänsten för att ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om 

du är medborgare i Ukraina och befinner dig i Sverige. Du kan också ansöka om 

uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar som kom till Sverige tillsammans med dig. 

Dina medsökande familjemedlemmar behöver inte vara ukrainska medborgare, men vuxna 

familjemedlemmar måste ha giltigt pass eller annan id-handling.  

Barn måste inte ha pass eller id-handlingar för att få uppehållstillstånd. Men om barnet har 

ett pass eller en id-handling ska ni bifoga en kopia i e-tjänsten. 

 

Krav för att använda e-tjänsten: 

• en mejladress 

• en mobiltelefon 

• en digital kopia (foto) på pass eller id-handlingar för alla vuxna personer som 

omfattas av din ansökan  

Du gör din ansökan via den här länken:  
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-under-

the-Temporary-Protection-Directive/Apply-for-protection-under-the-

Temporary-Protection-Directive.html 

 

Du kan inte använda e-tjänsten för att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet om du: 

• inte är ukrainsk medborgare 
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• inte har något giltigt pass eller annan id-handling 

• är under 18 och har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller annan 

vårdnadshavare. 

 

Spara kontrollnumret eller beteckningsnumret du fick när du ansökte om 

uppehållstillstånd. Numret behövs i kontakt med Migrationsverket. 

 

Efter ansökan 
Det tar några dagar för Migrationsverket att kontrollera ansökan. När Migrationsverket har 

fattat ett beslut skickar de ett brev till den postadress du uppgav i ansökan.  

Om du har fått hjälp med boende från Migrationsverket får du beslutet till den adress som vi 

har gett dig. Det är därför viktigt att du meddelar Migrationsverket om du byter adress.  

Vid behov kan du uppge ditt kontrollnummer eller beteckningsnummer i kontakt med 

Migrationsverket för att se om myndigheten har beslutat om din ansökan. 

 
Rätt att söka asyl  
Personer som ansöker om tillfälligt skydd kan samtidigt lämna in en ansökan om asyl. Det 
går också att ansöka om asyl senare.  
 
 
 

 

EKONOMISKT STÖD 
 

Rätt till ekonomiskt stöd via Migrationsverket 
Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. 
Pengarna ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter så som kläder, skor, sjukvård och 
medicin. Du kan ansöka om två olika former av stöd från Migrationsverket: dagsersättning 
och särskilt bidrag (se nedan). 
 
Du kan ansöka om ekonomiskt stöd på Migrationsverkets kontor eller genom att skicka in en 
ansökningsblankett till Migrationsverket via post. Om du beviljas ekonomiskt stöd från 
Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras. 
Att inte berätta att du tjänar pengar när du får ersättning från Migrationsverket är brottsligt. 
 
 

Dagsersättning 
Dagsersättningen du får från Migrationsverket är olika stor beroende på om du bor på ett av 
Migrationsverkets boende där mat ingår, eller i ett boende där mat inte ingår.  
 
 

Särskilt bidrag 
Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du 
ansöka om särskilt bidrag. Det kan till exempel vara glasögon, en barnvagn eller varma 
vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet. 
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BOENDE 

 

Rätt till boende 
Migrationsverket har en skyldighet att ordna ett boende till personer som söker skydd i 
Sverige. Du har rätt till boende i väntan på beslut och efter att du beviljats ett tillfälligt skydd 
enligt massflyktsdirektivet. Det samma gäller dig som är asylsökande. Du får inte välja 
bostadsort. 
 
Du har även möjlighet att fixa ett eget boende. Då förväntas du att klara dig på 
dagsersättningen från Migrationsverket, givet att du inte kan försörja dig genom arbete. 
 
 

Hur din adress kan påverka din rätt till ersättning 
Personer som omfattas av massflyktsdirektivet samt asylsökande som flyttar till en adress 
som är rödlistad blir av med sin rätt till dagersättning och särskilt bidrag genom 
Migrationsverket.  
 
Du kan kontrollera din adress på den här adressen: 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-
Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.html  
 

 Rött kryss = du kan förlora rätt till ersättning om du flyttar till adressen 

 Grön bock = rätten till ersättning påverkas inte av adressen  

 
 
 

 
SJUKVÅRD 

 
Rätt till sjukvård 
Alla personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet (både barn och vuxna) ska 
erbjudas en hälsoundersökning i samband med ankomsten till Sverige. 
Hälsoundersökningen är avgiftsfri. 
 
Barn som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till: 

• Avgiftsfri hälso- och sjukvård 

• Avgiftsfri tandvård 
 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.html
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Vuxna personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet 
har rätt till: 

• Akut vård  
• Akut tandvård   
• Vård som inte kan vänta  
• Tandvård som inte kan vänta  

 
Det är sjukvården som beslutar om vilken vård personen kan få.  
 
Dessutom har personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet rätt till:  

• Förlossningsvård   
• Vård vid abort  
• Preventivmedelsrådgivning  
• Mödrahälsovård  
• Vård enligt smittskyddslagen (smittskyddsvård)  

 
 

Rätt till vård om du inte beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet 
Har du ansökt om skydd hos Migrationsverket, men ännu inte beviljats tillstånd enligt 

massflyktsdirektivet har du samma rätt till vård som ovan.  

Observera att du måste lämnat in en ansökan för att ha rätt till vård på samma villkor. Har 

du inte lämnat in en ansökan och vistas i Sverige på visum, kan du behöva betala för vården.  

 
Information om var du kan söka vård finns på: 
 
www.1177.se/en/Stockholm/other-languages/other-languages/soka-vard/hitta-
ratt-vard-nara-dig---andra-sprak---stockholms-lan/ (engelska)  
 

 

Vaccination mot covid-19 
Region Stockholm har meddelat att de kommer erbjuda hälsokontroller och vaccinering mot 

covid-19 för alla ukrainare som anländer till Stockholm. Gäller både asylsökande och de som 

inte ansökt om asyl. Ukrainska flyktingar ska kunna vaccinera sig på alla drop in-

mottagningar och vårdcentraler. Stockholms Stadsmission erbjuder även vaccination på 

särskilda tider, se nedan. 

Mer information om vaccinering finns på: 

https://www.1177.se/uk/Stockholm/other-languages/other-languages/  

 

Vaccinering mot covid-19 på Stockholms Stadsmission 

Crossroads: tisdagar klockan 13–15 

Adress: Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm 

Unga Station Vårberg: tisdagar klockan 9-11.30 

Adress: Vårbergsplan 21, 127 43 Skärholmen 

 

  

http://www.1177.se/en/Stockholm/other-languages/other-languages/soka-vard/hitta-ratt-vard-nara-dig---andra-sprak---stockholms-lan/
http://www.1177.se/en/Stockholm/other-languages/other-languages/soka-vard/hitta-ratt-vard-nara-dig---andra-sprak---stockholms-lan/
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UTBILDNING 

Rätt till utbildning för barn och unga upp till 18 år  
Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till 

utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till 

utbildning i:  

• förskola  

• förskoleklass  

• grundskola  

• grundsärskola  

• specialskola  

• sameskola  

• fritidshem  

• gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 
år.  

 
Ansökan eller tillstånd ger rätt till utbildning  
Ukrainska barn och ungdomar har normalt rätt att vistas utan visum i Sverige, eller i vissa fall 
med visum, under 90 dagar. Men för att de ska ha rätt till utbildning under denna tid behöver 
de också ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl.  

 
 
 
 

 
ARBETA I SVERIGE 

 

När kan jag börja arbeta? 
Du har rätt att börja jobba när du beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du 

kan inte börja jobba innan du beviljats tillstånd.  

Arbetsgivare har en skyldighet att kontrollera att deras anställda har rätt att arbeta i Sverige. 

Du visar att du har rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp till ditt uppehållstillståndskort 

som du får av Migrationsverket. Har du inte fått ett kort kan du uppvisa ditt beslut. 

 

Stöd i att söka arbete via Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är en svensk myndighet som erbjuder stöd till dig som vill hitta ett arbete. 

Om du vill ha stöd i att söka arbete i Sverige kan du skriva in dig (registrera dig) hos 

Arbetsförmedlingen.  
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När du är inskriven erbjuds du ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare. Myndigheten 

kan erbjuda tolk, vid behov. 

 

Så här skriver du in dig på Arbetsförmedlingen 
Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen genom att besöka Statens Servicecenter. Glöm inte 

att ta med:  

• Pass eller ID 

• Ditt uppehållstillståndskort 

Du hittar adresser till Statens Servicecenter här: 

https://www.statenssc.se/besokservicekontor.3837.html?filter=all#Varaservicekontor   

 

 

 
 

 
 
Om du hittar jobb på egen hand 
Tänk på att: 
 

• Du har rätt till lön i Sverige, tacka aldrig ja till erbjudande om att arbeta mot 
husrum, mat eller andra tjänster 

• Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal – med muntliga avtal är det svårt att 
bevisa vad som har avtalats mellan dig och arbetsgivaren, exempelvis villkor för lön 

• Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan 

• Du har rätt till rast efter fem timmar av arbete, enligt lag 

• Du har rätt till semesterersättning  

• Du har rätt att få en lönespecifikation genom vilken det framgår hur många timmar du 
har fått betalt för och hur mycket arbetsgivaren har betalat i skatt 

• Du har rätt att vara hemma från jobbet när du är sjuk och har i de flesta fall rätt till 
ersättning för inkomstbortfall 

• Arbetsgivaren har en skyldighet för din arbetsmiljö så att du kan utföra ditt arbete 

utan risk för ohälsa eller olycksfall, det betyder bland annat att du har rätt att få 
information om säkerhetsrutiner och få skyddsutrustning vid behov 

• Du har alltid rätt att organisera dig fackligt 
 
Observera att om du får du betalt med kontanter direkt i handen, eller om din 
arbetsgivare inte vill ge dig ett skriftligt avtal, jobbar du förmodligen svart. Det betyder 
att du inte betalar skatt till svenska staten och att arbetsgivaren inte betalar sociala avgifter, 
så som pension.  
 
Arbetar du svart har du inte rätt till sjukersättning, pension eller semesterersättning och kan 
tvingas arbeta fler timmar än vad som är tillåtet enligt lag. Det finns även en stor risk att den 
lön du får är långt under den som skulle erbjudas på den ordinarie arbetsmarknaden. 
 
Det är inte tillåtet att jobba svart i Sverige, vilket innebär att du dessutom riskerar böter eller i 
värsta fall fängelse. Du kan även bli skyldig den svenska staten pengar, då du inte betalat 
skatt för ditt arbete.  

https://www.statenssc.se/besokservicekontor.3837.html?filter=all#Varaservicekontor
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Samordningsnummer 
Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit 

folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnumret är att myndigheter ska kunna 

identifiera personer. 

Du kan ansöka om ett samordningsnummer på Statens Servicecenter: 

https://www.statenssc.se/besokservicekontor.3837.html?filter=all#Varaservicekontor   

På servicekontoret kommer du behöva visa: 

• en godtagbar identitetshandling 

• en kontaktadress där Skatteverket kan nå dig, i Sverige eller i ett annat land 

• namn, kön, födelsetid, medborgarskap och födelseort 

 

 
Registrera dig för att kunna betala skatt 
För att arbeta i Sverige behöver du bli skatteregistrerad. Det innebär att din arbetsgivare drar 
av skatt på din lön och betalar socialavgifter. Du kan anmäla om att bli skatteregistrerad, 
efter att du fått en anställning. 

Du anmäler dig för att bli skatteregistrerad genom att skicka in en Skatteverkets 
blankett SKV 4402. Du kan anmäla dig via pappersblankett eller Skatteverkets e-
tjänst (se QR-kod). Du behöver skicka in Anmälan om preliminär A-skatt oavsett om 
du har samordningsnummer eller inte. Har du ett samordningsnummer anger du det 
på anmälan. Har du inte ett samordningsnummer kommer Skatteverket att tilldela 
dig ett. 

Fråga arbetsgivaren om du eller dom skickar in blanketten. Du kan alltid skriva ut 
blanketten och ta med till arbetsgivaren. 

Till anmälan behöver du bifoga följande handlingar: 

• Kopia på ditt uppehållstillståndskort från Migrationsverket.  
• Anställningsavtal eller arbetserbjudande. 
• Kopia av giltigt pass eller annan identitetshandling (endast om du inte har ett 

samordningsnummer). 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.statenssc.se/besokservicekontor.3837.html?filter=all#Varaservicekontor
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SPRÅKTRÄNING 

 

ABF: Svenska för asylsökande och flyktingar från Ukraina 

ABF Stockholm erbjuder en 10 veckor lång kurs i svenska. Under kursen får du lära dig att 

prata och skriva på svenska. Du får även lära dig mer om det svenska samhället. Kursen är 

gratis. 

För att bli inskriven på en kurs måste du kunna visa att du är asylsökande alternativt ha ett 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

Kostnad: gratis 

Målgrupp: vuxna som sökt asyl, alternativt beviljas tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet  

Var: Sveavägen 41 (t-bana: Rådmansgatan) 

Kursstart: Maj  

Anmälan: https://abfstockholm.se/svenska-for-asylsokande/  

 

Lär dig svenska med Folkuniversitetet – online! 
Folkuniversitetet erbjuder kurser i svenska till asylsökande och personer som har skydd 

enligt massflyktsdirektivet. Målet med kurserna är att du ska lära dig grunderna i det svenska 

språket och kunna göra dig förstådd i vardagliga situationer. Kursen hålls digitalt. 

För att bli inskriven på en kurs måste du kunna visa att du är asylsökande alternativt ha ett 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

Kostnad: gratis 

Målgrupp: vuxna som sökt asyl, alternativt beviljas tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet  

Var: online 

Kursstart: Maj  

Anmälan: https://www.folkuniversitetet.se/kurser-

utbildningar/sprak/svenskaswedish/svenska-for-asylsokande/ 

 

 

 

  

https://abfstockholm.se/svenska-for-asylsokande/
https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/sprak/svenskaswedish/svenska-for-asylsokande/
https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/sprak/svenskaswedish/svenska-for-asylsokande/
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VIKTIGA ADRESSER 

 

Ukrainska ambassaden  

Adress: Stjärnvägen 2A, 181 50 Lidingö 

Telefon: (+46) 8 522 28 401 

Webb: https://sweden.mfa.gov.ua/en 

Email: emb_se@mfa.gov.ua  

 

 

Migrationsverket - Nationellt servicecenter 

Adress: Sturegatan 15, Sundbyberg   

T-bana: Sundbyberg centrum 

Pendeltåg: Sundbyberg station  

Öppettider: måndag–fredag 9–15  

 

 
LOKALTRAFIK 

Giltiga ukrainska pass och ID-kort räknas som giltig biljett i all Stockholms kollektivtrafik. 

Beslutet gäller omgående och tills annat meddelats. 

Mer information och hitta resvägar:  

 

www.sl.se/aktuellt/nyheter/ukrainian-passport-or-id--a-valid-ticket-for-public-transport-in-

stockholm/  

https://sl.se/  

  

https://sweden.mfa.gov.ua/en
mailto:emb_se@mfa.gov.ua
http://www.sl.se/aktuellt/nyheter/ukrainian-passport-or-id--a-valid-ticket-for-public-transport-in-stockholm/
http://www.sl.se/aktuellt/nyheter/ukrainian-passport-or-id--a-valid-ticket-for-public-transport-in-stockholm/
https://sl.se/
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HÄR KAN DU FÅ STÖD FRÅN STOCKHOLMS 

STADSMISSION 

 

Stödcenter Ukraina 

Från och med den 12/4 kan du vända dig till Stockholms Stadsmissions stödcenter som 

riktar sig till personer på flykt med anledning av kriget i Ukraina. På stödcentret kan du få: 

• Kläder 

• Medlemskap till matmissionen 
• Information om dina rättigheter i Sverige 

Öppettider: tisdag-lördag kl. 10–18 

Adress: Fridhemsgatan 32 

Närmaste t-bana: Fridhemsplan 

 

 

Unga Station Söder – verksamhet för barnfamiljer 

Unga station Söder erbjuder rådgivning, samhällsvägledning i frågor om skola, migration, 

boende, vård, med mera. På Unga Station kan du få mat och barnartiklar så som blöjor, 

mjölkersättning och annat stöd. Här finns även möjlighet till lek och pyssel för barn. 

Målgrupp: barn, unga upp till 20 år och deras familjer.  

Öppettider: måndagar kl. 09:30-11:30 

Adress: Fatburs Brunnsgata 26, 118 28 Stockholm 

 

Medlemskap på Matmissionen 

Matmissionen är Stockholms Stadsmissions sociala matbutiker. Hos Matmissionen kan du 

handla mat billigare än ordinarie matbutiker, om du är medlem. Personer som flyr konflikten i 

Ukraina erbjuds ett tillfälligt medlemskap om tre månader.  

För att ansöka om medlemskap måste du besöka butiken i Hallunda alternativt besöka 

Stödcenter Ukraina (se ovan). 

Glöm inte att ta med ID och dokumentation som styrker att du flytt med anledning av 

konflikten. Det kan exempelvis vara ett ukrainskt ID-kort, eller ett kvitto på att du ansökt om 

skydd i Sverige. 

 

Öppet tider för ansökan om medlemskap på Matmissionen: måndag-fredag kl. 10-13. 

Adress: Hallunda Centrum, 145 68 Norsborg 

Email: matmissionen@stadsmissionen.se  

Telefon: 08-121 559 28 

 

 

mailto:matmissionen@stadsmissionen.se
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BUTIKER 

 

Matmissionen Jakobsberg, Riddarplatsen 1, 177 30 Järfälla 

Öppettider: Måndag-fredag: 12-17.30  

Observera att öppettiderna kan påverkas av helgdagar. 

Tidsbokning: I Jakobsberg gäller tidsbokning hela dagen. Alla behöver därmed boka tid för 

att få handla. Icke-medlemmar kan få hjälp med tidsbokning antingen via telefon eller på 

plats. Du som har bokat tid måste vara på plats när tiden börjar eftersom du endast kommer 

ha 15 minuter på dig att handla. 

Vägbeskrivning: Butiken ligger under Myrornas butik i Jakobsbergs centrum. Gå in i 

Myrornas butik, ta rulltrappan till nedre plan. 

 

Matmissionen Hägersten, Bäckvägen 157, 129 33 Hägersten 

Öppettider: 

Måndag-fredag: 12-17.30 

Lördagar: 11–15 

Söndagar: 12–15 

Observera att öppettiderna kan påverkas av helgdagar. 

Tidsbokning: I Hägersten gäller tidsbokning fram till klockan 16:00 på vardagar och fram till 

klockan 14:00 på helger. Du som har bokat tid måste vara på plats när tiden börjar eftersom 

du endast kommer ha 15 minuter på dig att handla. 

Vägbeskrivning: Butiken ligger cirka 10 minuters promenad från Tunnelbanestation 

Telefonplan. Buss 147, mellan Liljeholmen-Hökmossen, hållplats Valutavägen. 

 

Matmissionen Hallunda, Hallunda Centrum 145 68 Norsborg  

Öppettider: Måndag-fredag: 12-17.30 

Observera att öppettiderna kan påverkas av helgdagar. 

Tidsbokning: I Hallunda gäller tidsbokning. Du som har bokat tid måste vara på plats när 

tiden börjar eftersom du endast kommer ha 15 minuter på dig att handla. 

Vägbeskrivning: Separat ingång på norra sidan av centrumet. Följ skyltning i Hallunda 

Centrum 

 

Matmissionen Handen, Handens Stationsväg 17 

Öppettider: Måndag-fredag: 12-17.30   

Observera att öppettiderna kan påverkas av helgdagar. 

 

Tidsbokning: I Handen gäller tidsbokning hela dagen. Alla behöver därmed boka tid för att 

få handla. Icke-medlemmar kan få hjälp med tidsbokning antingen via telefon eller på plats. 

Du som har bokat tid måste vara på plats när tiden börjar eftersom du endast kommer ha 15 

minuter på dig att handla. 

 



 

13 
 

 

 

 Crossroads råd- och stödcenter 

Crossroads är ett råd-, och stödcenter dit du kan gå för att få mat, tillgång till dusch och tvätt. 

På verksamheten finns även jurister som erbjuder rådgivning. På Crossroads finns en 

separat avdelning för kvinnor där du kan få vila, tillgång till dusch och tvätt, samt viss 

hälsorådgivning. Personalen på Crossroads talar ett flertal språk, bland annat: italienska, 

franska, rumänska, spanska, polska, arabiska och engelska. 

Verksamheten riktar sig i vanliga fall till vuxna medborgare i ett EU-land utanför 

Norden/Skandinavien, vuxna som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land utanför 

Norden/Skandinavien, vuxna som inte är folkbokförda i Sverige och saknar ett svenskt 

personnummer.  

Du som flyr konflikten i Ukraina är välkommen på verksamheten för att ta del av mat och 

rådgivning. Observera att verksamheten inte är öppen för barn. 

 

Öppettider:  

Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 8.30-15 

Onsdag: 8.30-12.30 

Adress: Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm 

Email: crossroads@stadsmissionen.se  

Telefon: 08-684 231 50 

 

 

 Källan Flemingsberg 

På Källan Flemingsberg kan du få stöd i att orientera sig i det svenska samhället, få ökade 

kunskaper om dina rättigheter eller bara komma och ta en kopp kaffe och träffa andra 

människor. 

 

Öppettider:  

Måndag-fredag: 09-16 

Adress: Diagnosvägen 14-16, 141 54 Huddinge 

Email: Kallan.flemingsberg@stadsmissionen.se 

Telefon: 08-684 233 02 

 

 

  

mailto:crossroads@stadsmissionen.se
mailto:Kallan.flemingsberg@stadsmissionen.se
tel:08-68423302
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Svenska-undervisning och språkcafé 

Källan Flemingsberg bjuder in till svenska-undervisning och språkcafé. 

 

När? 

Svenska-undervisning: tisdag – onsdag, kl. 10-12   

Språkkaffe: måndagar 13:30-15. 

Adress: Diagnosvägen 14-16, 141 54 Huddinge 

Email: Kallan.flemingsberg@stadsmissionen.se 

Telefon: 08-684 233 02 

 

 Till dig som behöver någonstans att bo i Stockholm 
Stockholms Stadsmission är en ideell organisation med lång erfarenhet av att förmedla 

boenden till personer i akut behov. Vi har en boendeförmedling där du som tvingats fly på 

grund av kriget i Ukraina kan få hjälp att hitta någonstans att bo under din första tid i 

Stockholm. Vi har kontakt med privatpersoner och fastighetsägare i Stockholms län som kan 

erbjuda temporära boenden under minst sex månader. Vi fungerar som en trygg mellanhand 

och ser till att hemmet eller lägenheten du flyttar in i är anpassat så mycket det går efter dina 

behov, och att personen du flyttar in till är förberedd på vad det innebär att öppna upp sitt 

hem. Under boendetiden finns vi med som stöd för att se till att allt går bra. Samtidigt kan vi 

ge dig råd och stöd i vilka rättigheter du har i Sverige, och kan stötta dig i kontakter med 

myndigheter och sjukvård.  

 

Hur fungerar utlåningen?  

1. Vi samlar intresseanmälningar från privatpersoner och fastighetsägare som kan 

erbjuda boenden. 

2. Vi träffar personen eller fastighetsägaren och går igenom förutsättningarna och tar 

fram en handlingsplan. Om boendet riktar sig till barnfamiljer begär vi ett utdrag ur 

belastningsregistret för att säkerställa att hemmet är tryggt för barn.  

3. Vi matchar ihop er. 

4. Tillsammans ingår ni en överenskommelse som skapar ramarna för boendet.  

 

Vad kostar boendet? 

Vi förmedlar boenden som är kostnadsfria för dig som är i akut behov av boende. 

Privatpersoner och fastighetsägare vi samarbetar med är beredda att låna ut sina hem och 

lägenheter.  

 

På vilket sätt stöttar Stockholms Stadsmission under utlåningsprocessen och 

boendetiden?   

Vi gör regelbundna uppföljningar för att försäkra oss om att allt går bra, för att båda parter 

ska känna sig trygga. Vi ger dig även information om vilka grundläggande rättigheter du har i 

mailto:Kallan.flemingsberg@stadsmissionen.se
tel:08-68423302
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Sverige, hur du kan komma i kontakt med myndigheter och vården, 

samt vilka av våra övriga verksamheter du kan vända dig till för stöd – till exempel var du kan 

handla mat till låga priser, och få fördjupat juridiskt stöd. Båda parter är även välkomna att ta 

kontakt med oss under boendeperioden om det skulle vara något.  

 

KONTAKT 

Email: bobyranukraina@stadsmissionen.se 

Telefon: 08–684 231 12  

 

Telefontider 

Information på engelska: måndag-fredag: 9–15 

Information på ukrainska och ryska: måndag-fredag: 15–16  

Hemsida: www.stadsmissionen.se  

 

 Mötesplats St Paul 

På Mötesplats St Paul kan du köpa lunch för en billig peng och delta i olika gruppaktiviteter. 

 

Öppettider: Måndag-fredag: 9-14. Lunch serveras till klockan 13.45. 

Adress: Ragvaldsgatan 10, 118 46 Stockholm 

Telefon: 08-684 233 10 

  

mailto:bobyranukraina@stadsmissionen.se
http://www.stadsmissionen.se/
tel:08-68423310
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Presentkort på Stockholms Stadsmissions second hand-butiker 

Har du fått ett presentkort kan du använda dig av det på någon av våra second hand-butiker. 

Här kan du köpa kläder och prylar. Butikerna hittar du här: 

Plats Adress Postnr Öppettider Telefon 

Medborgarplatsen Skånegatan 75 116 37 
Mån-Fre 10-19; Lör 11-17; 
Sön 12-17 08-68 42 3450 

Fridhemsplan 
Hantverkargatan 
78 112 38 

Mån-Fre 10-18.30; Lör 10-17; 
Sön 12-16 08-68 42 3435 

Liljeholmen Liljeholmstorget 7 117 63 
Mån-Fre 10-20; Lör 10-18; 
Sön 10-18 08-68 42 3445 

Hornstull Hornsgatan 58 118 21 
Mån-Fre 10-19; Lör 11-18; 
Sön 12-17 08-68 42 3440 

Gamla Stan Köpmangatan 15 111 31 
Mån-Fre 11-18; Lör 11-17; 
Sön 12-16 08-68 42 3455 

Sickla Köpkvarter Siroccogatan 20 131 54 
Mån-Fre 10-20; Lör 10-18; 
Sön 11-17 08-68 42 3434 

Odenplan Hagagatan 3 113 48 
Mån-Fre 10-18.30;Lör 11-17; 
Sön 12-16 08-68 42 3401 

Solna Bibliotekstorget 8C 171 45 
Mån-Fre 10-20; Lör 10-18; 
Sön 11-18 08-68 42 3460 

Huddinge Diagonalvägen 15 141 75 
Mån-Fre 10-19; Lör 10-17; 
Sön 11-17 08-68 42 3452 

Vällingby 
Vännäsgången 9–
13 162 55 

Mån-Fre 10-20; Lör 10-18; 
Sön 11-18 08-68 42 3425 

Hallunda Tomtbergavägen 3 145 68 
Mån-Fre 10-19; Lör 10-17; 
Sön 11-16 08-68 42 3469 

Södertälje Strandgatan 8 151 71 
Mån-Fre 10-18; Lör 10-16; 
Sön 11-16 08-68 42 3475 

Handen 
Handenterminalen 
5 136 40 

Mån-Fre 10-19; Lör 10-16; 
Sön 11-16 08-68 42 3380 

Farsta Storforsgränd 1 123 47 
Mån-Fre 10-20; Lör 10-18; 
Sön 11-17 08-68 42 3008 

Bromma 
Karlsbodavägen 
14 168 67 

Mån-Fre 10-18; Lör 11-17; 
Sön 11-17 08-69 42 3470 

Sollentuna Sköldvägen 10 191 47 
Mån-Fre 10-18; Lör 10-16; 
Sön 12-16 08-68 42 3476 

Värmdö Orions Väg 1 134 44 
Mån-Fre 10-19; Lör 10-17; 
Sön 11-16 08-68 42 3388 

Nynäshamn Lövlundsvägen 5  149 30 
Mån-fre 10-18; Lör 10-15;  
Sön 11-15 08-684 233 43 

Märsta Nymärsta Torg 5 195 30 
Mån-Fre 10-19; Lör 11-16; 
Sön 12-16 

08-68 42 33 
99 

 

 

tel:08-68423343

