Materialet tillhör metodstöd: Myndigheter

Vad
gör olika myndigheter?
Det finns många myndigheter i Sverige. Här är information om några av de myndigheter du kan behöva ha kontakt
med.

Migrationsverket

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli
svenska medborgare.
Migrationsverket anvisar nyanlända till kommunerna och betalar ersättning till kommuner och regioner för kostnader
de har för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen stöttar arbetssökande i att hitta jobb och arbetsgivare att hitta nya medarbetare. De ansvarar
också för att vissa nyanlända får en individuell planering för att komma i arbete eller utbildning. Det kallas etableringsprogrammet.
Arbetsförmedlingen beslutar också om etableringsersättning.

Försäkringskassan
Försäkringskassan ansvarar för många olika bidrag och ersättningar. Till exempel föräldrapenning, bostadsbidrag,
barnbidrag, etableringsersättning och ersättning när du är sjuk längre än 14 dagar. Försäkringskassan tar emot din
ansökan och beslutar om du har rätt att få ersättning. De betalar också ut bidrag och ersättningar till dig.

Skatteverket

Skatteverkets uppgifter är bland annat att ta in skatt och kontrollera att du betalar rätt skatt. Skatteverket ansvarar för
folkbokföringen, som är ett register över vilka som bor i Sverige, var de bor och vilka familjerelationer de har. Det är
Skatteverket som delar ut personnummer till alla som folkbokförs i landet.
Skatteverket kan utfärda id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige men som ännu inte är svenska medborgare. Men observera att Skatteverkets id-kort inte gäller utomlands, det gör bara de nationella id-kort som Polisen utfärdar.

Polisen

Polisen utreder och bekämpar brott. De arbetar också för att förhindra brott. Om du har blivit utsatt för ett brott kan
du anmäla det till Polisen.
Polisen är också den myndighet som gör pass och de nationella id-kort som gäller utomlands. För att kunna ansöka
om pass och nationellt id-kort måste man vara svensk medborgare.
Det är också polisen som beslutar om olika tillstånd, till exempel om att få demonstrera.

Trafikverket

Trafikverkets uppgift är att se till att vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. De är också den myndighet som ansvarar för förarprov när du ska ta körkort.

Transportstyrelsen

Det är Transportstyrelsen som ger tillstånd till körkort. Till Transportstyrelsens uppgifter hör också arbete med trafiksäkerhet och utformning av regler i trafiken.

Skolverket
Skolverket arbetar för att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Skolverket hjälper till att genomföra det
som riksdagen och regeringen har bestämt om skolan. Till exempel tar Skolverket fram kurs- och ämnesplaner som
beskriver vad elever ska lära sig.

Skolinspektionen
Skolinspektionen kontrollerar hur skolorna i Sverige fungerar och att de följer lagarna. Målet är att alla elever ska få
en bra utbildning i en trygg miljö. Alla personer kan anmäla till Skolinspektionen om de tycker att något fungerar dåligt i skolan.

CSN
Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som beslutar om och betalar ut studiestöd. För dig som är ny
i Sverige kan särskilda regler gälla men du som har fått permanent uppehållstillstånd har i normala fall rätt till studiestöd.
Du som har kommit till Sverige som flykting eller skyddsbehövande (eller anhörig till sådan person) kan ha rätt till
hemutrustningslån. Det är till CSN du ansöker om hemutrustningslån.

Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen som beslutar hur antalet nyanlända ska fördelas mellan kommunerna inom det egna länet.
Länsstyrelsen ska också arbeta för att det finns beredskap och mottagningskapacitet hos kommunerna att ta emot
nyanlända
Länsstyrelsen ska också stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, såsom SFI och samhällsorientering

Kommuner

Det är kommunen som ansvarar för bostad till de nyanlända som Länsstyrelsen beslutat att kommunen ska ta emot.
Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand.
Kommunerna ansvarar också för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola,
förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. De personer som inte kan tillgodose sina behov
eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har också rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper de som bor i en kommun med olika saker. Om pengarna inte räcker för dig eller din familj kan
du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Du kan också hjälp av socialtjänsten om du blir hotad, slagen
eller utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen. Du kan också kontakta socialtjänsten om du är orolig för att
någon annan inte mår bra eller har det svårt, till exempel om en förälder eller vårdnadshavare använder droger eller
har problem med alkohol

Regioner

Det är regionerna som ansvarar för och tillhandahåller hälso- och sjukvård i Sverige. Regionerna erbjuder också hälsoundersökningar för nyanlända som inte genomfört en sådan under asyltiden
Regionen kan också utfärda intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

