
REGLER VID  
INFLYTTNING  
TILL SVERIGE



FRÅN ROTTERDAM  
TILL ÖSTERSUND
– MARINA FLYTTADE FÖR NATUREN OCH FRIHETEN 

Marina Veldhoedt-Koster är projektledaren som bodde i ett livligt 
Rotterdam med en längtan efter familjeliv, natur och en lugnare 
vardag. Efter några års sökande efter sitt framtida hem besökte 
Marina och hennes man Emiel till slut Jämtland. 

– När vi åkte in i Jämtland och möttes av det böljande landskapet, 
sjöarna och utsikten så sa vi till varandra, att här stannar vi, säger 
Marina.

LIVET I STORSTADEN LOCKADE ALLT MINDRE
Några år tidigare hade Marina och Emiel börjat fundera på att flytta. De ville gärna ha 
barn, men varken Hollands regler kring föräldraledighet eller att ha barn mitt i storstads-
livet var något som lockade. 

Emiel jobbade då över hela världen och både han och Marina kände att det fanns mer 
än Holland.  Till exempel visste de att Skandinavien var bra för familjer. Norge var det 
första alternativet, men de fastnade till slut för Sverige och så småningom – Jämtland. 

”FINNS DET EN VILJA, FINNS DET MÖJLIGHETER”
När de bestämt sig för att bosätta sig i Jämtland började de söka efter boende. Men 
processen för att ta banklån för att köpa bostad utan svenskt personnummer visade sig 
vara invecklad. 

– Reglerna säger att du behöver det ena, för att få det andra. Om du vill köpa bostad 
och ta banklån behöver du bankkonto och svenskt personnummer. Och för att få 
personnummer behöver du en adress i Sverige. Det var svårt att komma in i systemet till 
en början. Men finns det en vilja finns det möjligheter.

Av inflyttarvägledaren på Östersunds kommun fick de värdefulla råd och stöd i bostads-
processen. Men också hjälp i kontakt med mäklare och banker. 

Familjen hittade ett hus i den närliggande byn Rissna som de båda fastnade för. Familjen 
kunde till slut öppna bankkonto och ta lån för att köpa huset. Strax därefter fick dom sitt 
svenska personnummer. 

Så allt löste sig till slut. Huset blev deras, och en dag i augusti 2013 gick det sista 
flyttlasset. Efter tre års letande, hade de äntligen hittat hem.  
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”ALLT SOM VI BEHÖVER FINNS HÄR” 
Idag har nio år gått sedan flytten. Marina, Emiel och deras tre barn bor fortfarande i 
huset i Rissna, men planerar att bygga nytt hus i den närliggande orten Brunflo. Och det 
är fortfarande naturen, friheten och lugnet som Marina uppskattar mest. 

– Vi har så nära till naturen, men samtidigt nära till en stad. Vi känner oss lugna och 
trygga här. När vi flyttade upp försvann all stress. 

– Det enda vi saknar från Holland är vår familj och släkt, men det finns bra förbindelser 
emellan, tåg, flyg, bil, färjor. I övrigt finns allt vi behöver här.  

MARINAS TIPS! 

Tänk igenom vilka regler som gäller 
Förbered dig genom att ta reda på vilka regler som finns i Sverige kring bankkonto, 
personnummer och inkomst. De hänger nämligen ihop i Sverige, du behöver det ena för 
att få det andra.

Gå gärna en språkkurs innan du flyttar
Det underlättar om du kan lite svenska vid flytten. Om du flyttar till Sverige från ett 
annat europeiskt land är SFI och svenska som andraspråk inte obligatoriskt, men du kan 
välja att gå sådana kurser. 

Det är lätt att få jobb – men var inte rädd för att ta ett annat jobb 
än du är van vid till en början
Vid vår flytt hade jag fått ett jobb som var lägre jämfört med mina tidigare erfarenheter. 
Jobbet var jättebra, men för mig kändes det som ett praktikantjobb. Men det gav oss 
möjlighet att flytta till Sverige! I förlängningen fick jag också det projektledarjobb jag har 
idag tack vare det.



SKAFFA TILLSTÅND 
FRÅN MIGRATIONS-
VERKET
SKAFFA UPPEHÅLLSRÄTT/UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Detta är nästan alltid steg ett. Migrationsverket hanterar frågor som rör migration, 
visum, tillstånd och medborgarskap.

Uppehållsrätt är en rätt för EU-medborgare att vistas i Sverige under tre månader. 
Uppehållsrätt behöver du inte ansöka om.

Uppehållstillstånd är ett tillstånd för att vistas i Sverige. Gäller för personer som inte är 
EU-medborgare. 

Permanent uppehållstillstånd (PUT) är något som Migrationsverket prövar och beslutar 
om. Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott 
lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/
EES-medborgare som bor i Sverige. 
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DU SOM ÄR NORDISK MEDBORGARE
Danmark, Finland, Norge och Island är tillsammans med Sverige en del av Norden. De 
nordiska länderna har en överenskommelse om att de nordiska medborgarna har rätt 
att bo i vilket nordiskt land som helst. Du behöver inte ansöka om uppehållstillstånd.  
För att folkbokföra dig i Sverige och få ett svenskt personnummer behöver du kontakta 
Skatteverket.

DU SOM ÄR EU/EES-MEDBORGARE
Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige i tre månader. 
Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EES-medborgare att 
vistas i Sverige kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbets-
tagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du 
har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. 

Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i 
Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/EES-med-
borgare som bor i Sverige.

DU SOM ÄR MEDBORGARE I ANNAT LAND
En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU 
måste ansöka om uppehållstillstånd. Detta görs hos Migrationsverket. 

Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att du har rätt att leva och bo här. Uppehålls-
tillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat. Ett permanent uppehålls-
tillstånd gäller så länge personen bor kvar i Sverige och kan bara återkallas i särskilda 
fall, till exempel om personen har begått ett allvarligt brott eller har bosatt sig i ett annat 
land. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller under en bestämd tid, men kan ofta 
förlängas om kraven för att få bo kvar i Sverige är uppfyllda.

Den som vill flytta till Sverige för att arbeta måste ha fått ett arbetserbjudande från en 
arbetsgivare i Sverige. Anställningen ska även ge en lön som det är möjligt för personen 
att försörja sig på. Den som vill flytta till Sverige för att starta eller driva eget företag och 
planerar att arbeta längre tid än tre månader måste också ha ett uppehållstillstånd. 
Personen måste då kunna visa att han eller hon kan försörja sig och sin eventuella familj 
under de två första åren.

Webbplats: migrationsverket.se

R E G L E R  V I D  I N F LY T T N I N G

5

https://www.migrationsverket.se/


BLI FOLKBOKFÖRD 
HOS SKATTEVERKET
Du som har flyttat till Sverige från ett annat land och som planerar att bo här i minst ett 
år ska i de flesta fall vara folkbokförd här. Att vara folkbokförd betyder att du är registre-
rad som bosatt i Sverige. I folkbokföringen registreras uppgifter om dig som till exempel 
adress, födelsetid, namn och civilstånd. När du blir folkbokförd första gången i Sverige 
får du ett personnummer. Det är Skatteverket som beslutar om du uppfyller förutsätt-
ningarna för att bli folkbokförd.

Samordningsnummer
Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit 
folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndig-
heter eller andra delar av samhället. Ett samordningsnummer behåller du livet ut, men 
om du folkbokförs och får ett personnummer så sammankopplas numren.

Du ansöker om samordningsnummer genom att besöka ett servicekontor. Ansökan 
måste innehålla uppgift om vilken anknytning du har till Sverige, skälet till ett samord-
ningsnummer samt kunna styrka din identitet med giltig legitimation. För att få ett 
samordningsnummer behöver du ange en kontaktadress som antingen kan vara i 
Sverige eller i utlandet.

R E G L E R  V I D  I N F LY T T N I N G
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DU SOM ÄR NORDISK MEDBORGARE
Du som har flyttat till Sverige från ett annat nordiskt land och som planerar att bo här i 
ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här. Som nordisk medborgare 
behöver du inte ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att kunna bli folkbokförd i 
Sverige.

För att kunna bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du 
genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret 
ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn. När Skatteverket har 
folkbokfört dig och din familj får ni era personnummer.

DU SOM ÄR EU/EES-MEDBORGARE
Du som är medborgare i ett EU- eller EES-land kan bli folkbokförd i Sverige om du flyttar 
hit och tänker att bo här i minst ett år. När du blir folkbokförd får du också ett person-
nummer.

Om du vill bli folkbokförd så ska du anmäla till Skatteverket att du har flyttat till Sverige. 
Det gör du genom att besöka ett av våra servicekontor. Ta med dig handlingar som visar 
att du har uppehållsrätt i minst ett år.

Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du alltid rätt att vistas och arbeta i Sverige i 
tre månader. Du kan alltså arbeta i Sverige även om du inte har ett personnummer.

Om du saknar personnummer och ska arbeta i Sverige kan du ansöka om preliminär 
A-skatt. Det gör du genom att fylla i blanketten SKV 4402 och skicka in den till Skattever-
ket. När du får A-skatt får du också ett samordningsnummer.

För att arbeta i Sverige
Om du arbetar i Sverige behöver du visa upp ett anställningsbevis från din arbetsgivare 
där det framgår att du kommer utföra arbete i Sverige.

Anställningsbeviset ska vara undertecknat av dig och din arbetsgivare och ska innehålla 
följande uppgifter:

• Ditt namn och din adress
• Din arbetsgivares namn och adress
•  Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om det är en 

provanställning eller behovsanställning
•  Andra anställningsvillkor såsom tillträdesdag, uppsägningstid, arbetstider, 

semester, lön och förmåner
• Beskrivning av arbetsuppgifter
• Eventuellt kollektivavtal

Skatteverket kan begära att du även ska skicka in andra handlingar som visar att du har 
ett arbete eller ska arbeta i Sverige. Det kan exempelvis vara ett kontoutdrag, uppgifter 
om din arbetsgivare eller en personalliggare. Tänk på att det är du själv som ska kunna 
visa uppgifter om ditt arbete för Skatteverket.

Alla handlingar ska vara i original. Du kan även ta med en vidimerad kopia. Ni ska också 
kunna bevisa att ni tillhör samma familj. 
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Folkbokföra sig i Sverige
För att bli folkbokförd måste du anmäla att du flyttar till Sverige. Det gör du genom att 
besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska alla i 
din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

•  Pass eller nationellt id-kort
 •  Handlingar som styrker era civilstånd, till exempel ett vigselbevis 

Som ogifta behöver ni inte styrka era civilstånd 
Det finns följande civilstånd: 
–   ogift (innebär att du aldrig varit gift eller haft en registrerad partner) 
–   gift eller registrerad partner 
–   änka, änkling eller efterlevande partner 
–   skild eller skild partner

•  Födelsebevis, om ni har barn
•  Handlingar som visar att du har en verksamhet

Visa att du har en verksamhet
Om du är egenföretagare och driver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kom-
manditbolag behöver du kunna visa att du har en verksamhet i Sverige.

Verksamheten behöver inte ha startat men planering och förberedelser för din verksam-
het ska vara igång. Du behöver visa upp flera handlingar. Här är några exempel:

•  F-skattsedel
•  Marknadsplan
•  Hyreskontrakt för nödvändiga lokaler
•  Bevis på tidigare erfarenheter och kompetens
• Kvitton eller fakturor på inköpt material
•  Momsredovisning
•  Överlåtelsehandlingar om köp av en redan etablerad rörelse

Handlingar som styrker att ni tillhör samma familj.

Om du ska leva på dina egna tillgångar från ett EU/EES-land
Som medborgare från ett EU- eller EES-land har du uppehållsrätt om du kan visa att du 
har egna medel, det vill säga att du har tillräckligt med egna pengar för att kunna leva 
och försörja dig i Sverige. Du måste dessutom ha en heltäckande sjukförsäkring.
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DU SOM ÄR MEDBORGARE I ANNAT LAND
Det finns två villkor för att du ska kunna bli folkbokförd i Sverige:

•  Du måste ha ett uppehållstillstånd i Sverige
•  Det ska vara sannolikt att du ska bo i Sverige under minst ett år

Om ditt uppehållstillstånd gäller kortare tid än ett år, måste det finnas andra omständig-
heter som gör det sannolikt att du kommer att vara i Sverige i minst ett år. Omständig-
heter som kan ha betydelse för om du ska folkbokföras eller inte är till exempel:

•  Hur länge du tänker stanna i Sverige
•  Hur länge ditt uppehållstillstånd är giltigt
•  Om du arbetar eller studerar, och i så fall hur länge
•  Om du har fått uppehållstillstånd på anknytning till någon familjemedlem 
•  Om denna familjemedlem arbetar eller studerar, och i så fall hur länge

Du som har uppehållstillstånd
För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom 
att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska 
alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn. När Skatteverket har 
folkbokfört dig och din familj får ni ett brev hemskickat med era personnummer. Ta med 
dessa handlingar: 

Alla som söker personnummer ska vara på plats. Alla ska ha med dessa handlingar:

•  Pass, ID-handlingar
•  Bankuppgifter
•  Födelsebevis
•  Vigselhandlingar
•  Sjukförsäkring i hemlandet som gäller i 1 år
•  Om du ska leva på ett företag måste papper på det med omsättning kunna visas 

upp

Besöksadress:

Servicekontoret i Östersund 
Storgatan 46 
831 33 Östersund

Öppettider: mån-fred 10-16. 

Webbplats: skatteverket.se
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SÖK ARBETE
Du behöver inte personnummer för att söka arbete. På Arbetsförmedlingens webbplats 
kan du registrera dig som arbetssökande utan att ange personnummer. Det innebär 
bland annat att du gör upp en planering för ditt arbetssökande och att Arbetsförmed-
lingen då även kan begära ett samordningsnummer åt dig från Skatteverket. 

Webbplatser:  arbetsformedlingen.se  
levaiostersund.se

ANSÖK OM ID-KORT
För att ansöka om id-kort måste du vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 13 år och kunna 
visa vem du är (styrka din identitet). Om du är under 18 år måste du ha dina vårdnads-
havares medgivande.

Du måste personligen besöka ett av våra servicekontor för att kunna ansöka om id-kort. 
Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Tänk på att det bara 
går att ansöka om id-kort på vissa servicekontor.

Regler för att ansöka om ID-kort: 

•  Vara folkbokförd i Sverige 
•  Ha fyllt 13 år
•  Ha dina vårdnadshavares godkännande, om du är under 18 år
•  Ha betalat ansökningsavgiften på 400 kronor och kunna visa ett kvitto eller ett 

kontoutdrag med ditt personnummer som referens
•  Kunna bevisa vem du är (styrka din identitet) när du besöker oss. Ta med dig 

id-handling, intygsgivare eller giltigt uppehållstillstånd

Webbplats: skatteverket.se
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ÖPPNA ETT  
BANKKONTO 
Svenska banker är skyldiga att låta personer som är lagligen bosatta inom EU att öppna 
ett betalkonto. Undantag får göras med hänvisning till åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism eller andra särskilda skäl. Rätten att öppna betalkonto gäller 
även om du inte har ett personnummer. För att kunna använda banktjänster digitalt, 
med mobilt Bank-ID, krävs det dock ett svenskt personnummer.

För att bli kund i en svensk bank måste du kunna identifiera dig och svara på frågor om 
varför du behöver ett bankkonto. 

Du måste kunna förklara varför du behöver ett bankkonto och hur du kommer att 
använda kontot. Det kan vara för att sätta in din lön eller annan ersättning, betala hyra 
eller att spara. Banken kan också ställa andra frågor till dig för att få mer kunskap om dig 
som kund.

Du kan identifiera dig med en giltig svensk identitetshandling, som pass nationellt 
identitetskort eller BankID. Du kan också identifiera dig med ett svenskt körkort.

Om du saknar svensk identitetshandling kan du identifiera dig med ett giltigt utländskt 
pass eller en annan fotoförsedd identitetshandling, där ditt medborgarskap framgår. 
Den ska vara utfärdad av en myndighet eller en annan behörig utfärdare. Observera att 
banken kan begära att du visar upp ytterligare handlingar.

Om du saknar giltig identitetshandling ska du med andra handlingar från en oberoende 
och tillförlitlig källa kunna visa vem du är och ditt medborgarskap.

UTLÄNDSKA STUDENTER
Om du är en utländsk student behöver du kunna identifiera dig enligt ovan. Dessutom 
behöver du:

•  Uppehållstillstånd eller visum (gäller ej EU-medborgare)
•  Antagningsbesked från universitetet där utbildningens varaktighet framgår

11
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LÄR DIG SVENSKA
Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du 
har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och 
därmed inte har personnummer.

Alla kommuner erbjuder SFI. 

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket 
så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Webbplatser:  larcentrum.se/ostersund 
hermods.se

Anmälan: ostersund.alvis.se/sfi
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KONTAKTA  
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Om du flyttar till Sverige tillsammans med barn som är under 16 år tar Försäkrings-
kassan kontakt med dig när du har blivit folkbokförd i Sverige. Det gör de för att utreda 
om du och dina barn ska vara försäkrade här och därmed har rätt till barnbidrag.

Om du flyttar till Sverige utan barn kan du lämna uppgifter till Försäkringskassan om du 
till exempel vill ha ett EU-kort eller ansöka om en ersättning. 

Om du flyttar till Sverige utan att bli folkbokförd, ska du lämna uppgifter till Försäkrings-
kassan. Om du då vid ett senare tillfälle ansöker om ersättning eller får barn använder 
Försäkringskassan uppgifterna för att utreda om du ska vara försäkrad i Sverige.

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård på samma villkor som andra som 
bor i Sverige. Det betyder att du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom 
det allmänna sjukvårdssystemet.

Besöksadress:

Servicekontoret i Östersund 
Storgatan 46 
83133 Östersund

Öppettider: mån-fred 10-16.

Webbplats: forsakringskassan.se

R E G L E R  V I D  I N F LY T T N I N G
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TA MED BILEN
Om du tar med bil eller annat fordon när du flyttar till Sverige måste du registrera 
fordonet hos Transportstyrelsen.

Fylla i ett registreringsbevis

•  Namn
•  Svensk adress
•  Utländskt personnummer

Övrig information: Vi ansöker om samordningsnummer

Kopia på pass eller id ska skickas till:

Transportstyrelsen 
701 81 Örebro
Av Transportstyrelsen får du sedan hemskickat:

•  Registreringsbevis
•  Skattebevis

R E G L E R  V I D  I N F LY T T N I N G
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DU SOM HAR  
UTLÄNDSKT KÖRKORT
Om du har ett körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige. Kom ihåg 
att det är svenska regler som gäller i Sverige. Många viktiga regler för körkort gäller även 
för utländska körkort i Sverige. Till exempel åldersbestämmelserna och när ett körkort 
kan bli omhändertaget av polisen eller återkallas av Transportstyrelsen. Observera att 
om du har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat gäller ditt utländ-
ska körkort inte i Sverige.

KÖRKORT FRÅN EU/EES-LAND
Ett körkort från ett land inom EES gäller i Sverige om

•  Det är giltigt i hemlandet och
•  Det inte har bytts ut mot ett svenskt körkort

Körkortet gäller även om du är folkbokförd i Sverige. Du kan byta ett EES-körkort till ett 
svenskt om körkortet är giltigt och du är permanent bosatt i Sverige.

KÖRKORT FRÅN ANDRA LÄNDER
För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige gäller följande:

•  Körkortet måste vara giltigt i det land där det har utfärdats
•  Körkortet får inte ha bytts ut mot ett svenskt
•  Du får inte ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag om 

körkortet är från Storbritannien eller Färöarna. Om du har ett körkort från 
Storbritannien eller Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit 
folkbokförd i landet i mer än ett år

Körkortet ska vara utformat enligt internationella överenskommelser (konventionerna 
1949 och 1968 om vägtrafik). Om körkortet inte är utformat enligt de reglerna och inte 
heller är skrivet på engelska, tyska eller franska, gäller det bara tillsammans med en 
bestyrkt översättning.

Översättningen ska vara på engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om 
det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med legitimation som 
har foto.

Det är bara körkort från Storbritannien, Färöarna Schweiz eller Japan som under vissa 
omständigheter kan bytas ut till ett svenskt.

R E G L E R  V I D  I N F LY T T N I N G
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TA MED DIN HUND  
ELLER KATT
För införsel av levande djur gäller olika regler beroende på om det är sällskapsdjur eller 
andra djur. Det är också olika bestämmelser beroende på varifrån djuret kommer.

I Sverige ska alla hundägare som bor permanent i landet registrera sig och hunden i det 
centrala hundregistret hos Jordbruksverket.

TA MED DJUR FRÅN NORDEN
Hund, katt och iller som du tar med från Norge behöver du inte anmäla om djuret är 
ID-märkt och har ett EU-pass för sällskapsdjur. 

Köper du ditt djur i Norge ska du bara anmäla om värdet överstiger 3 300 kronor.

TA MED DJUR FRÅN EU/EES-LAND
När du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du anmäla djuret till Tullverket. 
Om du reser från ett annat EU-land kan anmälan göras på webben innan du kommer till 
Sverige, eller så anmäler du ditt djur vid gränsen vid ankomsttillfället.

Ett EU-pass för sällskapsdjur är ett standardiserat dokument som krävs för resor mellan 
EU-länderna. Det innehåller en beskrivning och uppgifter om ditt djur, t.ex. mikrochip- 
eller tatueringskod, uppgifter om rabiesvaccination och kontaktuppgifter till dig och den 
veterinär som utfärdat passet. Du kan få ett EU-pass för sällskapsdjur för din hund, katt 
eller iller från vilken förordnad veterinär som helst.

TA MED DJUR FRÅN ANDRA LÄNDER
Om du reser från ett land utanför EU anmäler du ditt djur vid  
gränsen vid ankomstti llfället genom att välja röd fil i tullfiltret  
vid en av våra gränsstationer.

Reglerna för att ta in hundar till Sverige skiljer sig åt beroende  
på vilket land du ska ta in hundar ifrån. Det är framför allt  
rabiessituationen i landet som styr vilka regler som gäller.

•  Anmäl ditt djur till Tullverket
•  Om du reser med kommersiellt flyg eller färja ska du betala  

moms och eventuellt andra importavgifter om värdet på  
dina varor (inklusive djuret) överstiger 4 700 kronor

•  Om du reser med bil eller tåg ska du betala in moms och  
eventuellt andra importavgifter om värdet på dina varor  
(inklusive djuret) överstiger 3 300 kronor

Webbplatser:  tullverket.se 
djur.jordbruksverket.se

TIPS INNAN DU  
FLYTTAR TILL SVERIGE
Innan du flyttar till Sverige är det viktigt att förbereda sin flytt så bra som möjligt.  
Vi uppmanar till detta:

•  Att du kan börja studera svenska innan flytten. Det finns många folkuniversitet 
där du kan studera på kvällstid. Sedan finns det även många onlinekurser förstås. 
Lyssna på svensk radio och svenska tv program med textning, bara för att 
bekanta dig med språket

•  Besök gärna platsen dit du tänker flytta flera gånger och under olika årstider, 
svårt att vet hur vinter är om du inte riktigt upplevt det

Du måste ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige. Den ska 
vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige. Din sjukförsäkring kan 
antingen vara offentlig eller privat.

•  Ta gärna med dig ett utdrag av försäkrings villkoren på engelska
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LEVA I ÖSTERSUND
Webbplatsen ”Leva i Östersund” är en inflyttar- och rekryteringssida för dig  
som är nyfiken på ett liv i Östersund. 

Här finns information om hur du kan bo, vilka skolor och utbildningar som finns,  
hur arbetsmarknaden ser ut och vad du kan hitta på under fritiden. 

Du kan dessutom se aktuella rekryteringsannonser och läsa vad flera nyblivna  
Östersundare säger om livet i vår stad. 

Ttta in på levaiostersund.se
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