
Välkommen till Kramfors!





Uppehållsrätt

För att vistas i Sverige längre än tre månader måste du söka 
uppehållsrätt. Detta gör du genom att skicka inblanketten 
”Registrering av uppehållsrätt” (blankett nr 140011). Blanketten
finns på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se. 
Du kan också beställa blanketten genom att ringa 0771-19 44 00 
eller skicka e-post till migrationsverket@migrationsverket.se. 

Viktigt att veta! Du måste alltid bifoga en kopia av ditt giltiga pass 
med ansökan. Beroende på vilka villkor du är här (studerande, 
anställd, person med tillräckliga medel, egen företagare), måste 
du bifoga handlingar som styrker detta. 

Personnummer

Om du ska stanna i Sverige i mer än ett år, måste du vara folkbok-
förd i Sverige. För att folkbokföra dig och få ett svenskt person-
nummer ska du besöka Skatteverket. 

I Kramfors ligger Skatteverket på Limstagatan 5.
Öppettiderna är måndag-fredag 9.00-15.00. 

Ta med ditt pass. Du kan inte bli folkbokförd om din familj (maka, 
make, sambo och/eller barn) bor i ett annat land eller om du delvis 
arbetar i ett annat land. 

Samordningsnummer

Om din familj bor i ett annat land eller om du bara är i Sverige på 
deltid, kan du istället för ett personnummer få ett samordnings-
nummer. För att skaffa ett sådant besöker du Skatteverket. Här 
ovanför hittar du deras adress och öppettider.

VÄLKOMMEN TILL KRAMFORS!





Försäkringskassan

När du har fått ett svenskt personnummer ska du registrera dig hos 
Försäkringskassan. Detta måste du göra för att ha rätt till olika typ-
er av förmåner och bidrag, bland annat barnbidrag, bostadsbidrag 
och sjukersättning. När du har fyllt i en ansökan om registrering 
kommer Försäkringskassan att pröva om du har rätt till olika bidrag.

Försäkringskassan i Kramfors ligger på Limstagatan 5. 
Öppet måndag och onsdag kl. 10-15. 

SFI - Svenska För Invandrare

Studiecentrum i Kramfors anordnar kurser i svenska för personer 
från andra länder. Om du vill läsa svenska, besök dem i Ådals-
skolan (mittemot busstationen), ingång A, kl 08.15 måndag-fredag. 
Ring annars till lärarrummet för SFI: 0612-804 88. SFI har uppehåll 
från juni till mitten av augusti. 
 
Studiefrämjandet i Ullånger anordnar också kurser i svenska. För 
mer information, ring Studiefrämjandet, tel 0613-109 56. 

Söka jobb

Om du vill söka jobb i Sverige ska du anmäla dig som arbetssök-
ande på Arbetsförmedlingen. I Kramfors ligger arbetsförmedlingen 
på Torggatan 12. Öppettiderna är 10.00-16.00, måndag till fredag. 
På arbetsförmedlingen kan du få råd och stöd. I vissa fall har du 
rätt att ta med din a-kassa från ditt hemland. Personalen på arbets-
förmedlingen ge dig mer information om det. 

Starta företag
Om du vill starta ett eget företag finns det möjlighet att få råd och 
stöd. Många blanketter som ska fyllas i är på svenska. Det kan 
därför vara bra att få hjälp av en kunnig person. På Tillväxtverkets 
hemsida, www.tillvaxtverket.se, finns starta eget-guider på både 
svenska och engelska.  

Marcus Grönlund på Näringslivskontoret arbetar med starta eget-
frågor inom Kramfors kommun. Han nås på 0612-80504 eller 
e-post: marcus.groenlund@kramfors.se





Pension

För att ha rätt till pension i Sverige, måste du ha arbetat och betalat 
skatt här. Du kan ha rätt att ta med din pension från ditt hemland, 
ring eller mejla Försäkringskassan för mer information, 0771-524 
524 eller kundcenter@forsakringskassan.se. 

Försäkringar

Om du vill teckna en hemförsäkring, bilförsäkring eller andra 
försäkringar, finns det flera försäkringsbolag med kontor inom 
Kramfors kommun att välja ibland. 

Länsförsäkringar finns på Stationsgatan 15 i Kramfors centrum.  
Folksam hittar du på Aspåsvägen 1, cirka 2 kilometer utanför Kram-
fors centrum. Dina Försäkringar Höga Kusten har sitt 
huvudkontor på Klockarvägen 12 i Nordingrå.

Införsel av bil till Sverige

Vill du ta med din bil till Sverige? Det första steget är då att kontak-
ta Transportstyrelsen och göra en ursprungskontroll av ditt fordon. 

En ursprungskontroll kan du göra direkt på Internet via hemsi-
dan: https://www21.vv.se/BfsUkWebansokanextern/Startsida.
aspx?epslanguage=sv 
Du kan också kontakta Transportstyrelsen, telefon 0771-141516 
eller e-post: kontakt@transportstyrelsen.se

Du måste ha ett svenskt personnummer för att göra en ursprungs-
kontroll. Kostnaden för att göra en ursprungskontroll är 500 kronor, 
Transportstyrelsen skickar dig en faktura på summan som ska be-
talas in i förskott. När ursprungskontrollen är godkänd av Transport-
styrelsen, är nästa steg att kontakta Bilprovningen för en besiktning 
av fordonet. 

I Kramfors finns Bilprovningen på Företagsvägen 3, öppettiderna är 
måndag-fredag 08.00-16.00. På www.bilprovningen.se kan du läsa 
mer om Bilprovningen på ett flertal språk. 



Den här broschyren riktar sig till dig som kommer från 
ett annat land och som nyligen flyttat till Kramfors. Vi vill 
härmed passa på att hälsa dig hjärtligt välkommen!

Som nyinflyttad på en ort är det viktigt att få de rätta 
kontakterna för att bygga upp det sociala nätverket.
För att underlätta för dig finns därför en inflyttnings-
ledare anställd i Kramfors kommun. Inflyttningsledaren 
fungerar som en kontaktyta mellan dig och företag, 
föreningar och övriga instanser i samhället. Det är inte 
alltid lätt att veta vem man ska vända sig till med frågor 
om arbetsmarknad, skolor, fritid och bostäder. Här kan 
inflyttningsledaren fungera som en lots in i Kramforslivet 
och förmedla de rätta kontakterna. 

Du kan nå inflyttningsledaren på telefon 0612-801 16.

Hej och välkommen till Kramfors!




