
 

Checklista: Ta emot flyktingar i sitt hem 
 
Vi förväntar oss att ni hjälper till med: 

• Transport till boendet från Hjälmargården.  
Bil är oftast att föredra. Flyktingar från Ukraina kan åka tåg gratis men då behöver en person från 
er åka med hela resan.  

• Hjälp att registrera dem på Migrationsverket.  
Länk till infoblad finns på EFKs hemsida. Bladen är på finns på ryska & ukrainska. På vår 
hemsida finns även lista över de orter där man kan registrera sig. 

• Mat eller pengar de första veckorna.  
Några dagar efter att de är registrerade får de pengar från Migrationsverket. Till dess behöver vi 
erbjuda mat eller pengar. Generellt sett är det bättre att de får pengar så att de själva kan köpa 
mat.  

• Akuta transporter till sjukvård etc.  
Vi kan inte ställa upp med skjuts till allt, men vi behöver kunna vara redo vid akuta behov. 

• Kläder och hygienartiklar.  
Kontakta gärna en Second hand-butik kring möjligheten att köpa subventionerat presentkort. 
Flera organisationer kan hjälpa till med detta lokalt. Att ge presentkort på Second hand är mycket 
smartare än att ge kläder. Att få välja själv handlar också om värdighet.   

• Kontantkort till telefon 
För att kunna kommunicera med omvärlden kan detta vara viktigt. Att kunna erbjuda wifi är 
verkligen också att föredra. 

• Slussa dem vidare till förskolor och skolor 
Om vi har förstått det rätt får kommunen information om Migrationsverket när någon ny person 
registrerar sig, men vi behöver hjälpa dem vidare. Både de som söker asylsökande och de som 
omfattas av massflyktsdirektivet.  

• Tipsa som öppna förskolor 
Många öppna förskolor kan vara en fristad och en plats där man kan få hjälp. 

• Att ni kollar så att er adress inte klassas som ett ekonomiskt eller socialt utsatt område. 
Bor man på ett rödmarkerat område tappar man rätten till ersättning för mat från 
Migrationsverket. De exakta siffrorna kan ni hitta via EFKs hemsida, men för vuxna är summan 
61-71 kr/dag och för barn är det lägre.    

 

Vi förväntar oss inte 
Att du är tillgänglig dygnets alla timmar eller att du hjälper dem med allt. Låt inte dem bli för beroende av 
dig. Din uppgift är att slussa dem vidare till andra personer och myndigheter som kan hjälpa dem.  

 

Säkerhet och trygghet 
Utdrag ut brottsregistret 

Observera att ni måste begära ut utdrag ur brottsregistret. Då situationen är akut kan vi inte kräva detta 
innan vi placerar de boende hos er, men innan vi placerar dem måste ett brottsregister vara beställt.  

Ni beställer utdraget hos polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ 



 
Utdragen skickas till: Markus Sand, Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 Örebro 

Referensperson 

I nuläget behöver alla som vill hjälpa till genom EFKs satsning relatera till en EFK-församling och ange 
en pastor eller församlingsledare som referens. Detta är för att säkerställa att ingen hamnar i ett olämpligt 
boende.   

Säkra resor från Hjälmargården 

Frälsningsarmén rekommenderar att ukrainska flyktingar fotograferar förarens/mottagarens id-kort, reg-
nummer och adressen och skickar till en anhörig eller vän. Detta för att säkerställa att ingen hamnar i 
människohandel. Vi tror att detta är en god rutin även för oss. 

 

Rätt till vård 
Vuxna personer över 18 år har endast rätt till begränsad sjukvård och tandvård på samma sätt som 
asylsökande. För massflyktingar som har fyllt 18 år ska regionen erbjuda vård som inte kan anstå, 
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Personer under 18 år har enligt 
massflyktsdirektivet rätt till samma vård som den som är permanent bosatt i kommunen. 

 

Övriga förhållningsätt och tips 

De vi hjälper är starka och självständiga människor. Vi hjälper dem därför med självhjälp och rustar dem 
att själva ta ansvar för sina liv.  

De som bor hemma hos någon behöver ha möjlighet att välja vilken nivå av interaktion man önskar. Alla 
behöver därför ha tillgång till ett eget rum och en egen säng.  

Tolkning kommer vara en utmaning. Om ingen tolk finns tillgänglig rekommenderar vi Google translate. 
Skriv gärna på engelska och tolka sen till ryska eller ukrainska så blir kvalitén på översättningen ofta bättre 
än om man översätter direkt från svenska. 

Tänk att detta är ett långlopp. Spurta inte för mycket i början utan hjälp på ett sätt så att du mår bra och 
orkar hjälpa även i längden. Tyvärr kommer denna kris förmodligen pågå ett bra tag till.  

När de är registrerade så är ansvaret hos Migrationsverket. Om boendesituationen är ohållbar eller de vill 
flytta så har Migrationsverkets ansvar att ordna nytt boende.  

Migrationsverket vill helst att de som flyttar till en ort blir kvar på orten och inte behöver flytta omkring. 
Om ni inte kan erbjuda boende längre är det bästa om ni kan ordna boende någon annanstans inom 
samma kommun.   

 

 

 


