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Uppehållstillstånd & rättigheter 
Oavsett om man flytt kriget i Ukraina efter den 24 februari eller om man kommit till Sverige den 30 oktober 

2021 eller senare kan man ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet. Det gäller till exempel om man kom till 

Sverige på besök eller för att söka asyl. Det krävs att man har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i 

Ukraina försämrades. 

1. Första steget är att registrera sig för tillfälligt uppehållstillstånd på Migrationsverket, online eller på 

kontor, för att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det tar 7-10 dagar att få 

ett beslut. Uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller för närvarande till den 4 mars 2023. 

Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan tillståndet förlängas. Beviljat 

uppehållstillstånd ger en rätt till: 

a. Boende som anordnas av antingen Migrationsverket alternativt den kommun du anvisas till av 

Migrationsverket 

b. Att arbeta i Sverige 

c. Sjukvård (begränsad sjukvård för vuxna och fulls sjukvård för barn) 

i. Betala alltid på plats med ditt betalkort. Om det inte går av någon anledning kan du 

betala via Internetbank eller vid Västerås Lasaretts informationsdisk. 

ii. Alla i målgruppen har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning 

d. Tandvård (akuttandvård för vuxna och full tandvård för barn) 

2. När man ansöker om uppehållstillstånd kan man även ansöka om dagersättning. Vid beviljad får 

dagersättning får man ett ICA bankkort och utbetalningar den 11:e varje månad. Ersättningsnivåer 

återfinns här: Ekonomiskt bistånd enligt LMA till personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet 

– kommuner - Migrationsverket 

3. Om man beviljas tillfälligt uppehållstillstånd får man beslutet skickat till sig via post. Om man ansökt om 

dagersättning får man bankkortet i samma brev. 

4. Om man har registrerat sig online på Migrationsverket krävs det att man kommer in till ett kontor för 

fotografering och fingeravtryck för uppehållstillståndskort, ett så kallat UT-kort (annars gör det på plats 

om man ansöker om uppehållstillstånd på ett kontor).  

5. UT-kortet beställs så fort beslut om uppehållstillstånd tagits av Migrationsverket och kommer via post. 

Det är mycket viktigt att ditt namn står på dörren där du bor för att posten ska nå fram till dig.  

6. Om UT-kortet av någon anledning inte kommer fram med posten inom tre veckor bör du kontakta det 

Migrationsverket-kontor som skickat ut ditt kort. Om UT-kortet kommit i retur kan du komma in och 

hämta det på kontoret. Om det kommit bort kan du komma in på kontoret för ny fotografering och nya 

fingeravtryck för att ta fram ett nytt UT-kort. 

7. Särskilda fall  

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-massflyktingar/Ekonomiskt-bistand-enligt-LMA-till-personer-med-tillfalligt-skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-massflyktingar/Ekonomiskt-bistand-enligt-LMA-till-personer-med-tillfalligt-skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html


a. En person som inte fått stämplar i sitt pass i samband med flykten kan bevisa sin flykt och 

tidpunkt för flykten genom andra dokument såsom ev papper från tull, kvitton, videoklipp mm. 

Detta gäller ex för personer som flytt från Mariupol genom Ryssland.  

b. En person som inte är ukrainsk medborgare kan inte få status massflykting. Detta innebär att i 

en familj kan ex en individ ha status asylsökande medan övriga har status massflykting.  

Här finns mer info angående massflyktsdirektivet: Frågor och svar om massflyktsdirektivet till kommuner, 

regioner och apotek. - Migrationsverket 

Samordningsnummer, anställning etc. 

Skatteverket 

1. Du kan ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket så snart du fått beslut enligt 

massflyktsdirektivet, blankett 7540 Skatteverket. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning 

och något som underlättar kontakter med myndigheter och som är ett krav för arbete i Sverige. 

Migrationsverket kommer kunna beställa ett samordningsnummer från Skatteverket för personer som 

beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet men när detta skrivs (2022-05-17) är den rutinen 

ännu inte igång.  

2. Om du fått en anställning måste du besöka Skatteverket (antingen ett kontor eller online) och 

genomföra steg a eller b nedan. Dessa steg genererar ett samordningsnummer om du inte ansökt om 

det tidigare. För att kunna genomföra punkt a eller b nedan behöver du ha ditt anställningsavtal, 

legitimation (pass) och uppgifter på din svenska adress till hands. 

a. Om du planerar att stanna i Sverige kortare än 6 månader eller är osäker på om du stannar 

kortare eller längre än 6 månader ska du fylla i en blankett där du ansöker om särskild 

inkomstskatt (blankett SKV 4350). När din ansökan är beviljad blir du tilldelad ett 

samordningsnummer.  

b. Om du planerar att stanna i Sverige längre än sex månader ska du fylla i en blankett där du 
ansöker om preliminär A-skatt (blankett SKV 4402). När din ansökan är godkänd får du ett 
samordningsnummer.  

i. I samband med ansökning av A-skatt bör du även fylla in en blankett om jämkning 
(blankett SKV 4302). Detta är för att din skattesats ska motsvara din inkomst så att den 
slipper justeras i framtiden.  

c. Så fort din ansökan enligt punkt a eller b blivit beviljad måste du rapportera ditt 
samordningsnummer till din arbetsgivare. Din arbetsgivare behöver dessutom lämna in 
”Underrättelse Anställning av utlänning” (blankett SKV 1160) till Skatteverket. Den blanketten 
ska lämnas in senast den 12e i månaden efter anställningens start.  

3. Vid utflytt från Sverige anmäler du adressen du flyttar till där du kan få brev skickat till dig från svenska 
Skatteverket såsom restskatt eller skatteåterbäring.  

Migrationsverket 

4. Så fort du fått en anställning måste du anmäla det till Migrationsverket samt kommunen du bor i. Om du 
har dagersättning kommer du få den utbetald fram till samma dag som du får din första löneutbetalning. 
Om intjänandeperioden för det du får lön för påbörjats innan första löneutbetalningen så att du får 
dagersättning samtidigt som du egentligen har inkomst så blir du ändå inte återbetalningsskyldig. Du har 
försörjningsplikt för ditt/dina barn, vilket innebär att ditt/dina barns dagersättning även försvinner när 
du får lön. Andra familjemedlemmars dagersättning fortsätter dock att betalas ut. Om du får en 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Information-till-kommuner-om-massflyktsdirektivet/Fragor-och-svar-om-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Information-till-kommuner-om-massflyktsdirektivet/Fragor-och-svar-om-massflyktsdirektivet.html


anställning och bor i en bostad tillhandahållen av Migrationsverket eller kommunen kan du få börja 
betala hyra till respektive myndighet i samband med att du får lön. Det beror på hur mycket du får i lön. 
Om du inte anmäler arbete till Migrationsverket och kommunen kan du bli återbetalningsskyldig och 
polisanmäld för bidragsfusk. 

Försäkringskassan 

5. Med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas du av begränsade 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I stora drag innebär det att du har rätt till sjukpenning samt vård av 
barn. Det kan vara aktuellt med andra ersättningar med, men det kommer att lösas från fall till fall.  

Arbetsförmedlingen 

6. Ukrainska medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet, som är inskrivna på  Arbetsförmedlingen 

samt har beviljats ett samordningsnummer omfattas av följande subventionerade anställningar: 

a. Nystartsjobb - Stöd till en arbetsgivare lämnas för en person som vid beslutstillfället fyllt 20 år 

och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen, är arbetslös vid 

beslutstillfället och inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd enligt 21 kap. 

utlänningslagen. Det innebär att man ska beviljas nystartsjobb om de formella kraven i 

förordningarna är uppfyllda. 

b. Yrkesintroduktionsanställning - Stöd kan lämnas till en arbetsgivare för en person som fyllt 25 

år och som vid tidpunkten för beslutet inom de senaste 36 månaderna har beviljats 

uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Det innebär att man ska beviljas 

yrkesintroduktionsanställning om de formella kraven i förordningarna är uppfyllda. 

c. Introduktionsjobb - Stöd kan beviljas för en nyanländ invandrare som fyllt 20 år, är arbetslös 

och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har 

beviljats uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Även övriga krav i förordningen 

behöver uppfyllas 

d. Stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - Stöd kan 

beviljas för person som uppfyller förordningens krav om till exempel funktionsnedsättning och 

nedsatt arbetsförmåga. Även övriga krav i förordningen behöver uppfyllas. 
 

Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

7. Alla har rätt att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och får då ett planeringssamtal. Vid 

planeringssamtalet kommer vi gemensamt fram till vilket stöd man behöver i sitt arbetssökande. 

 

Säsongsarbete 

8. Migrationsverket avslår för tillfället ansökningar om säsongsarbete från personer som är bosatta i 

Ukraina. Dessa kan däremot också få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har därmed också 

rätt att arbeta. 

 

Arbetsgivare  

9. Krav - För arbetsgivare som vill anställa en ukrainsk flykting med hjälp av ekonomiskt stöd gäller samma 
grundläggande krav som alltid: 

a. Arbetsgivaren får inte ha skatteskulder eller näringsförbud. 

https://arbetsformedlingen.se/other-languages/ukrainska-ukrainska/svenska/ar-du-fran-ukraina
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/tips-inspiration-och-nyheter/nyheter/2022-03-18-att-anstalla-en-person-fran-ukraina


b. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren marknadsmässig lön, som alltså följer eller är likvärdigt med 
kollektivavtalet i din bransch. 

10. Ansvar - Det är du som arbetsgivare som måste kontrollera personens rätt att arbeta i Sverige. Som 
arbetsgivare måste du också vara uppmärksam på att den du anställer har ett personnummer eller 
samordningsnummer, uppehålls- och arbetstillstånd samt ett lönekonto. 

11. Vid anställning av en massflykting ska du som arbetsgivare lämna in ”Underrättelse Anställning av 

utlänning” (blankett SKV 1160) till Skatteverket. Den blanketten ska lämnas in senast den 12e i månaden 

efter anställningens start. Underrättelse – Anställning av utlänning (SKV 1160) | Skatteverket  

https://skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/1160.4.64a656d113f4c759701233.html


Bankkonto 
1. När du fått ditt samordningsnummer samt ditt UT-kort kan du starta ett bankkonto. Om du har fått 

anställning rekommenderas det att du startar bankkonto på Swedbank då det är det alternativ som går 
fortast.  

 
Rangordning av banker i Västerås baserat på följande kriterier: 

a. Krav för att kunna ansöka om bankkonto 
b. Handläggningstid 
c. Kontotyp 
d. Autentisering 
 

1. Swedbank 
a. Legitimation + Beslut om uppehållstillstånd från MV + Samordningsnummer 
b. Det görs direkt på plats om man kommer in på drop in (går även att boka möte för detta) 
c. Vanligt konto med internetbank 
d. Bankdosa med kod 

 
2. Länsförsäkringar bank 

a. Legitimation + UT-kort + Anställningsavtal 
b. Cirka två veckors väntetid för att boka möte för start av konto. Kontot startas i samband med mötet. 
c. Begränsat konto utan internetbank 
d. Gå till sitt LF-kontor och visa legitimation 

 
3. Nordea  

a. Legitimation + UT-kort + Anställningsavtal 
b. Cirka 3-4 veckor + en vecka 
c. Vanligt konto med internetbank 
d. Bankdosa med kod (speciallösning som inte gjorts tidigare) 

 
4. Handelsbanken 

a. Legitimation + UT-kort  
b. Cirka en månad 
c. Vanligt konto med internetbank 
d. Bankdosa med kort 

 
5. SEB 

a. Legitimation + UT-kort + Anställningsavtal  
b. Cirka en månad 
c. Vanligt konto med internetbank 
d. Bankdosa med kort 

 

  



Försäkring 

Bostad 

1. Om du bor i en bostad via Migrationsverket eller kommunen är du försäkrad via myndigheten. 

2. Om du bor inneboende hos någon är du försäkrad. Det är dock viktigt att den du bor hos anmäler detta 

till sitt försäkringsbolag för att försäkringen ska gälla för dig. 

3. Om du har eget boende måste du skaffa en hemförsäkring. 

 

Om du behöver skaffa hemförsäkring eller endast bostadsrättstillägg är rekommendationen att göra det via 

Länsförsäkringar Bergslagen. Hemförsäkring kostar cirka 1 000 kr per år (vilket kan variera från fall till fall).  

 

Bil 

1. För att kunna skaffa en bilförsäkring i Sverige måste bilen vara registrerad i Sverige.  

2. Det bästa alternativet är att förlänga sin ukrainska försäkring . Hur mycket detta kostar varierar förstås 

mellan olika försäkringsgivare, men i ett konkret exempel är 100 Euro för tre månader. Det är möjligt att 

det går att förhandla ned kostnaden om man planerar att köra sin ukrainska bil här under en längre tid, 

men det får man ta med sin ukrainska försäkringsgivare. 

Körkort och behörighet 

Giltighetstid 

Regeringen har en pågående utredning kring om det går och förlänga de ukrainska körkortens giltighetstid i 

Sverige och det bör komma ett besked inom kort. För närvarande är giltighetstiden ett år efter ankomsten till 

Sverige.  

Yrkesförare 
För att kunna arbeta som yrkesförare i Sverige (lastbilsförare, taxichaufför etc.) krävs det att man är folkbokförd 

här. 

Mobiltelefoni 
Ingen av de fyra stora operatörerna har när detta skrivs (2022-05-17) tagit fram några särskilda rutiner för 

personer utan svenskt personnummer för den kommande lagändringen som kräver att kontantkort registreras 

med personnummer. Lagändringen börjar gälla från den 1 augusti 2022, men för den som redan har ett 

kontantkort innan det datumet sker en viss eftersläpning innan kontantkortet behöver registreras. 

 Telia: Det går att registrera kontantkort utan ett svenskt personnummer. De registrerar med ett fiktivt 

personnummer. 

 Telenor: Går ej att registrera kontantkort utan svenskt personnummer 

 Tele 2: Går ej att registrera kontantkort utan svenskt personnummer 

 Tre (Hallon): Går ej att registrera kontantkort utan svenskt personnummer 

 

  



Hälsa- och Sjukvård 

Sjukvård och tandvård 

Under tiden som du har ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har du som är 
vuxen rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är sjukvården som bestämmer 
vilken vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedels-
rådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma 
sjukdomar sprids). När du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kommer du att få ett erbjudande 
om gratis hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar 
och information om hälso- och sjukvården i Sverige. 

Om du visar upp ditt UT-kort betalar du en lägre avgift när du besöker sjukvården eller hämtar ut vissa mediciner 
på apoteket. 

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. 
Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor. Medicin för barn är gratis 
om man har recept från en läkare. 

När du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. 
Vårdcentralen är en lokal, offentligt finansierad vårdinrättning. Där kan du bland annat träffa en sjuksköterska, 
allmänläkare eller kurator. Om de bedömer att du behöver mer specialiserad vård kan de hjälpa till att hänvisa 
dig vidare. Ofta behöver du boka tid innan du besöker vårdcentralen. Du har rätt till tolk när du träffar 
sjukvårdspersonal. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid. 

I Sverige får alla som är 12 år eller äldre vaccinera sig mot covid-19. Äldre och särskilt sårbara personer kan 
behöva vaccinera sig flera gånger. Det är mycket viktigt att du tar emot den vaccination du blir erbjuden om du 
inte redan är fullvaccinerad, så att vi gemensamt kan stoppa smittspridningen. Vaccinationen mot covid-19 är 
gratis och frivillig. Barn har även rätt till vaccination mot andra vanliga smittsamma barnsjukdomar. 

Om du tror att du behöver glasögon kan du gå till vilken optiker du vill för att göra en synundersökning. Om du 
behöver köpa glasögon ska optikern skriva på ett papper som du får från din mottagningsenhet. Ta med pappret 
till Migrationsverket när du kan ansöker om särskilt bidrag för detta. Det är handläggaren på Migrationsverket 
som beslutar om du ska få ekonomiskt stöd för att köpa glasögon, och du måste få beslutet innan du kan 
beställa glasögon. 

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du har kontakt med 
Migrationsverket eller andra myndigheter kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är 
inget hinder för att få uppehållstillstånd. Prata med din mottagningsenhet om vilket stöd du kan få. 

Mer information om hälsa och sjukvård 

 På webbplatsen www.1177.se finns det information på flera språk om sjukdomar och om hur sjukvården 
i Sverige fungerar. Där kan du också hitta telefonnummer till de vårdcentraler och tandläkare som finns 
på den ort där du bor. 

 Du kan också ringa till Vårdguiden på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som 
kan svara på frågor och ge råd om sjukvård. Sjuksköterskan kan också bedöma ditt behov av vård, och 
hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs. 

http://www.1177.se/


 Kvinnofridslinjen erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt 
och sexuellt våld. Ring 020-50 50 50. De ordnar tolk inom några minuter. Du kan också läsa mer på 
kvinnofridslinjen.se. Information finns på flera språk. 

 Om du blir akut sjuk och behöver en ambulans ska du ringa nödnumret 112. Samma nummer gäller för 
att få kontakt med polis och brandkår vid akut fara. 

 

Avgifter för sjukvård och tandvård 

 Besök läkare på vårdcentral       50kr 

 Besök till läkare efter remiss      50kr 

 Besök efter remiss övriga (ex kurator, sjuksköterska, sjukgymnast) 25kr 

 Förebyggande barn- och mödravård     Gratis 

 Vård vid graviditet och förlossning     Gratis 

 Skyddsvård vid smittsam sjukdom     Gratis 

 Akut besök Folktandvården       50kr 

 Akut besök privat tandläkare Folktandvården hänvisat till  50kr 

 Akut besök privat tandläkare      Tandläkarens avgift 

 

Dessa avgifter gäller för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och som visar upp ditt UT-kort.  

 

Akut sjukhusvård 
Avgiften för akuta besök på sjukhus varierar över landet. Du hittar aktuella avgifter på Regionens webbplats eller 
via 1177 Vårdguiden. 
 

Så betalar du för ditt vårdbesök 

Fråga alltid vårdgivaren, det vill säga vårdcentralen, sjukhuset eller Folktandvården, om hur du kan betala för 

ditt besök i samband med att du söker vård. Du betalar för ditt besök på olika sätt beroende på vilken stad du 

bor i. En del vårdgivare tar kort eller kontanter medan andra skickar en faktura hem till dig. I den mån som går är 

det dock bäst om du kan få betala på plats om du inte har något svenskt bankkonto. Om du endast får betala via 

faktura och inte har något svenskt bankkonto kan du alltid besöka Västerås Lasaretts informationsdisk och 

betala fakturan med kort där. 

 

Medicin 

Du betalar 50 kronor för de flesta mediciner som du hämtar ut på recept. Ibland är de mediciner som skrivs ut 
på recept dyrare än 50 kronor. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis. 

Sjukresor 

Du betalar högst 40 kronor för en sjukresa. 

Om dina utgifter överstiger 400 kronor 

Om du under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor, receptbelagda mediciner 
och annan behandling (till exempel sjukgymnastik) kan du ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan 



ersätta dig för de kostnader som överstiger 400 kronor. För att få tillbaka pengar ska du visa dina kvitton på att 
du har betalat avgiften (inte fakturor). När det gäller kvitton för medicin behöver du lämna in 
receptspecifikationen, den del av kvittot där ditt namn framgår. Om du träffar en specialistläkare utan att ha en 
remiss från en läkare på vårdcentralen får du betala en högre avgift. Avgiften räknas inte in i 
högkostnadsskyddet, det vill säga de 400 kronorna. 

Akut sjukvård och mediciner 

Kostnad för akut sjukvård ingår inte i de 400 kronor som beskrivs ovan, men du kan ansöka om särskilt bidrag för 
den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Samma belopp gäller om du har behövt akut tandvård, under 
förutsättning att Folktandvården inte hade öppet eller inte hade lediga tider när du behövde vården. Ta med 
kvittot till Migrationsverket och lämna in en ansökan om särskilt bidrag så snart du kan efter akutbesöket. Du 
kan också ansöka om ersättning för kostnader för receptbelagda mediciner som har kostat mer än 50 kronor. 
 

Samtalsstöd 

Det finns en psykolog på plats i Västerås som kan ta emot förfrågningar om samtalsstöd. Hon heter Yunona men 

kallas för Yuna. Hon har själv kommit hit som ukrainsk flykting. Om du vill komma i kontakt med henne så skickar 

du ett sms till 072-177 53 49. Tjänsten är kostnadsfri. 

 

  



Studier 

Studieavgift för högskolor, universitet och folkhögskolor 

Studenter från Ukraina är avgiftsbefriade om de har uppehållstillstånd i Sverige på någon annan grund än 

studier. För att en medborgare från Ukraina ska vara befriad från krav att betala studieavgifter krävs att hen har 

ett uppehållstillstånd i Sverige på någon annan grund än studier. Detta innebär att den som idag har ett 

uppehållstillstånd för studier i Sverige och ska fortsätta sin utbildning också fortsatt kommer att vara skyldig att 

betala studieavgift. Om en student ska avsluta sin utbildning och inte fortsätta studera i Sverige men vill 

fortsätta vistas i landet kan hen lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på en annan grund, till exempel asyl. 

Migrationsverket skriver följande information på sin webbsida (den 18 mars 2022) till studenter från Ukraina 

som redan har uppehållstillstånd för studier: ”Ditt uppehållstillstånd fortsätter att gälla och du behöver inte göra 

något. Om ditt tillstånd är på väg att löpa ut och anledningen till tillståndet kvarstår, ska du ansöka om en 

förlängning. Om Migrationsverket behöver någon mer information kommer vi kontakta dig. Om grunden för ditt 

uppehållstillstånd inte längre kvarstår kan du ansöka om asyl.” 

 

Yrkeshögskolor 

På flertalet YH-utbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några få som tar ut en 

studerandeavgift. Ukrainska massflyktingar får studera på YH-utbildningar. Dock är ett krav att man kan läsa, 

skriva och tala svenska då utbildningarna primärt är på svenska. Det finns några undantag med utbildning på 

engelska och då krävs att man kan hantera engelska i tal och skrift för att kunna klara sådan utbildning.  

 

Studiemedel 

De som har tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet har inte rätt till studiemedel från CSN, 

enligt bedömning från myndigheten. Det beror på att de inte kommer att folkbokföras här och därmed inte kan 

anses vara bosatta i Sverige även om de befinner sig här på tillfälliga uppehållstillstånd. De kommer dock få hjälp 

med bostad och kan studera på den dagersättning de kan beviljas av Migrationsverket, d.v.s. det stöd från 

kommunerna som framgår av Migrationsverkets webbsida.  

https://www.migrationsverket.se/Andraaktorer/Kommuner/Information-om-massflyktsdirektivet.html 
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