FÖR DIG SOM ÄR
NY I SVERIGE

Välkommen till

YSTADS KOMMUN
Ystad har en medeltida stadskärna
och ett stort utbud av kultur och
föreningsliv. Här finns vackra naturområden, sandstränder och små
fiskelägen.
Härifrån tar du dig enkelt med
tåg eller bil till Malmö och Köpenhamn. Ystads hamn spelar en
viktig roll som en länk till
kontinenten, både för
passagerare och godstrafik.
Besök gärna www.ystad.se.

Utbildning vuxna
Svenska för invandrare

På Ystads kommuns vuxenutbildning finns kurser i svenska
för dig som är nyanländ. Du får en grundläggande undervisning
i svenska språket.
Vem kan bli antagen till sfi i Ystad?
Du som är folkbokförd i Ystads kommun och saknar kunskaper
i svenska språket kan bli antagen till sfi.
Anmälan:
Anmälningsblankett finns på hemsidan www.ystad.se/forumystad
Besöksadress
Forum Ystad
Björnstjernegatan 10 A-C
271 39 Ystads kommun
Telefon 0411-57 74 75
E-post info@forum-ystad.nu
Du som deltar eller kommer att delta i etableringen på Arbetsförmedlingen anmäls automatiskt till sfi.

Skolverksamhet barn
I Sverige har vi skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikten börjar
det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret.
Det kostar inget att gå i skolan.
De flesta barn deltar också i en förskoleklass det år de fyller
sex år. Så fort som möjligt ska du anmäla ditt barn till
mottagningsskolan i Ystad.

Förskola

Förskola erbjuds barn från ett till och med fem års ålder.
Barnet får vara på förskolan när du som förälder arbetar eller
studerar, eller om barnet har eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.
Förskolan är öppen vardagar vanligtvis mellan kl 06.30-18.30.
Nattugglan tar emot barn i åldern 1-13 år dygnet runt året om.
Avgifter
Du måste betala en avgift för en plats i förskolan. Kontakta
administratören på den skola där dina barn går för mer information.
Du kan också gå in på kommunens hemsida under Skola och
förskola > Förskola > Information eller skriv in avgifter barnomsorg
i sökfältet.

Mottagningsskola

Mottagningsskolan är en skola för nyanlända barn från sex till
16 år (förskoleklass till nionde klass).
På skolan tar vi emot elever för att förbereda och kartlägga dem.
Detta beräknas ta ca 1-2 terminer. Barnen slussas sedan vidare för
direktplacering på en mottagande skola.
Telefon Mottagningsskolan 070-846 00 61

Fritidshem
Alla barn från förskoleklass (sex år) till och med årskurs sex (till
och med vårterminen det år de fyller 13 år) har möjlighet att få en
plats på fritidshem om det finns behov.
Alla fritidshem finns i skolans lokaler. Fritidshem och skola

samverkar. Vi erbjuder fritidshem i den omfattning som behövs
med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Fritidshemmen
är öppna hela året.
Avgifter
Du måste betala en avgift för en plats på fritidshem. Kontakta administratören på den skola där dina barn går för mer information.
Du kan också gå in på www.ystad.se under Skola och förskola >
Förskola > Information eller skriv in avgifter barnomsorg i sökfältet.
Ansökan
I Skolportalen kan du bland annat ansöka om plats i skolbarnomsorgen, registrera schema och läsa om avgifter och regler.
Läs mer på skolportalen.ystad.se.

Språkintroduktionen

På Ystad Gymnasium finns skolgång för nyanlända elever som
är i gymnasieåldern.
Blankett för skolanmälan finns på www.ystadgymnasium.se
Adress: Ystad Gymnasium/Park, Surbrunnsvägen 1, 271 80 Ystad

Asylsökande barn

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. De har
ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätten till skolgång gäller också
till gymnasiet. Även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller
hon rätt att avsluta sin utbildning. För asylsökande barn erbjuds
förskola 15 timmar per vecka för åldrarna tre till fem år.

Öppen verksamhet/förskola
Öppen förskola är en verksamhet för vuxna med barn 0-5 år
(även för äldre syskon). Öppen förskola erbjuds i Ystad av Svenska
kyrkan. Det är en social verksamhet vars syfte är att skapa nätverk
mellan föräldrar. Öppen förskola är gratis.
Ystads församling
Måndag, onsdag och torsdag 9.00-11.00 samt onsdag även
13.00-15.00, telefon 0411-692 09,
www.svenskakyrkan.se/ystad
Löderups församling
Babycafé tisdag 9.00-11.30, telefon 0411-52 45 46,
www.svenskakyrkan.se/loderup
Sövestadbygdens församling
Babycafé måndag 9.30-11.30
Öppen förskola torsdag jämna veckor 14.00-16.00
Babyrytmik tisdag 10.00-11.00
Telefon 0411- 610 02
www.svenskakyrkan.se/sovestadsbygden
Stora Köpinge församling
Babycafé, telefon 0411- 55 86 51
www.svenskakyrkan.se/stkopinge
Ljunits församling
Kyrkis med musiklek tisdag 13.00- 15.30 och onsdag 9.30-11.30
www.svenskakyrkan.se/ljunits
Frälsningsarmén i Ystad
Öppen förskola för barn 0-6 år torsdagar 14.00- 16.00,
telefon 0411-55 51 49

Aktivitetshus/fritidsgårdar
Ungdomens hus/Åvalla Skatepark
Här finns aktiviteter för ungdomar efter skoltid. En dag i veckan
är det öppet för yngre åldrar. Övrig tid är det öppet för ungdomar
mellan 13-25 år.
Ungdomens hus och Åvalla Skatepark kostar inget.
Måndagar öppet för mellanstadieelever 14.00-17.00.
Resterande dagar öppet för ungdomar mellan 13-25 år.
Tisdag- torsdag 14.00-21.00, fredag 18.00- 23.00,
söndag 15.00-19.00
Adress: Industrigatan 8
Telefon: 0411-57 73 42
E-post: ungdomenshus@ystad.se
Köpingebros mötesplats
Åvägen, Gamla Biografen
Tisdagar öppet för mellanstadieelever 14.00-17.00,
telefon 0768-95 74 34
Löderups mötesplats
Bollgatan, onsdagar öppet för mellanstadieelever 14.00-17.00,
telefon 0768-95 74 34
Svartes mötesplats
Orgelgatan 1, Svarte skola,
torsdagar öppet för mellanstadieelever 14.00-17.00
För ändringar av öppettider och annan information besök
facebook.com/ungdomenshus.ystad
Open house Österlen
Båtmansgatan 1, 271 50 Ystad. En mötesplats där unga och
vuxna ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Musik,
kultur, sport och event med mera. Öppettider måndag-fredag
16.00-21.00.

Fritidsaktiviteter

Frivilliga organisationer

Ystad Arena och bad

Www.integrationiystad.se

Bad
Familjebad med vattenrutschbanor, barnbassäng, varmpool,
klättervägg, strömkanal. Motionsbassäng med trampoliner,
multibassäng samt både torr- och ångbastu.
www.ystad.se/ystadarena, ystadarena.bad@ystad.se,
telefon 0411-57 73 37, Fridhemsgatan 27, 271 80 Ystad

Detta är ett ideellt, partipolitiskt och
religiöst obundet initiativ. Syftet är att
samla all information om Ystads
integration på ett och samma ställe.
Här kan du bland annat hitta
information om Språkvänner, Let the
children play samt anmäla dig till att
vara volontärtolk.

Ystad Arena är en ny modern mötesplats för bad-, idrottsoch kulturupplevelser. Här finns badhus och matcharena.

Föreningar i Ystad

Vill du prova på en ny fritidsaktivitet? Sök i föreningsregistret
Du hittar föreningsregistret på www.ystad.se > Fritid > Föreningar
Välkommen att kontakta kommunens fritidskonsulent om du har
frågor kring föreningslivet i Ystad.
Fritidskonsulent
Ystads kommun, Kultur och Utbildning, Piparegränd 3,
271 80 Ystad, telefon 0411-57 77 11, 57 73 35, kou@ystad.se

Ystads bibliotek

På biblioteken kan du låna böcker, e-böcker, film och musik. Du
kan även arbeta vid din egen eller bibliotekets dator eller bara sitta
ner en stund och bläddra i en tidning.
Ystads bibliotek har en gemensam katalog med biblioteken i
Skåne sydost och det är gratis att beställa böcker i katalogen.
Surbrunnsvägen 12, 271 39 Ystad, telefon 0411-57 72 90,
biblioteket@ystad.se, öppettider måndag-torsdag
11.00-19.00, fredag 11.00-17.00, lördag 10.00-14.00

Språkcafé

På språkcaféet träffar människor med olika språk och erfarenheter.
Öppet för alla. Ingen föranmälan behövs. Onsdagar 13.00-14.30
på Stadsbiblioteket i Ystad.

Öppna Hjärtan
Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i ett flertal länder. I Sverige
har de second hand-butiker,
Öppna Hjärtat Ystad, Herrestadsgatan 21, 271 39 Ystad
Tisdagar och torsdagar
12.00- 18.00, lördag 11.00-15.00
Lions
Lions Club i Ystad ägnar sig
åt välgörenhet i Ystad, Sverige
och internationellt. De driver
second hand-butiken
Lionshjälpen i Ystad.
Södra Dragongatan 22 c,
telefon 0764-15 77 15,
öppettider måndag-lördag
11.00-15.00
Öja-Shopen
Loppis. Mer information
på www.laget.se/ojaff.

Bostad i Ystad

Sjukvård

Om du söker ett boende eller vill byta lägenhet, behöver du ställa
dig i kö eller göra en intresseanmälan för ett nytt boende.
Du måste själv söka lägenhet. Socialförvaltningen har inga
lägenheter att hyra ut eller möjlighet att hjälpa dig att söka lägenhet.
Du kan ställa dig i kö hos Ystadbostäder som är kommunens
bostadsbolag eller hos en privat hyresvärd. Privata hyresvärdar
avgör själva om de hyr ut via kösystem eller genom intresseanmälan till lediga lägenheter. Vill du flytta till annan kommun
får du söka information på den kommunens hemsida.
För mer information om ny bostad i Ystad gå in på ystad.se >
Bygg och miljö > Ny bostad
Ystadbostäder
Den största förmedlaren av hyreslägenheter är det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder. Gå in på www.ystadbostader.se och
om du vill du ställa dig i deras bostadskö eller besök kontoret på
Stortorget 2 i Ystad.
Privata hyresvärdar
På sidan www.hyrabostad.se/
ystad hittar du kontaktinformation till de största privata hyresvärdarna som finns i kommunen.
Köpa bostad
I Ystads kommun förmedlas
de flesta köpen av lägenheter,
radhus och villor av de lokala
fastighetsmäklarna. De flesta av
dessa väljer att använda sig av
webbsidor som www.hemnet.
se och www.bovision.se.

Var kan jag söka vård?
Sök hjälp på vårdcentralen för alla besvär som inte är akuta eller
livshotande. Om det behövs skickas du vidare från vårdcentralen
till andra specialistläkare på ett sjukhus. Det finns tre vårdcentraler
i Ystad. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill vända dig till.
Läkarbesök på din vårdcentral kostar 160 kr.
Vårdcentralen Ystad
Thorssons väg 17, 272 82 Ystad, telefon 0411-99 59 00, öppettider,
måndag-fredag 8.00-17.00, lördag-söndag 9.00-13.00, drop-in
infektionsmottagning, måndag-fredag 09.30-11.30
Novakliniken Ystad
Spanienfararegatan
Spanienfararegatan 2, 271 39 Ystad, telefon 0411-796 80, öppettider,
måndag-fredag 8.00-17.00, lunchuppehåll 12.00–13.00
Kvällar
Novakliniken Ystad, Spanienfararegatan har öppet måndag-torsdag
kl 17.00–18.00, telefon 0411-796 80
Helger
Vid akuta besvär helger och röda dagar kontakta Novakliniken
Ystad, Spanienfararegatan. Tidsbokning från kl 9.00,
telefon 0411-796 80. Läkarmottagning kl 10.00–15.00
Novakliniken Ystad Missunna
Besöksadress: Missunnavägen 7, 271 52 Ystad,
telefon 0411-663 10, öppettider måndag-fredag 8.00-17.00,
lunchuppehåll 12.00-13.00
Övrig tid kontakta Novakliniken Ystad Spanienfararegatan
Novakliniken Löderup
Novaklinikens filial i Löderup har öppet en dag i veckan. Övriga
tider hänvisas till mottagningen i Ystad på Spanienfararegatan.
Andrenvägen 1, 276 45 Löderup, telefon 0411-52 64 37, onsdagar
kl 13.00-20.00, annan tid ring 0411-796 80

Novakliniken Svarte
Filialen i Svarte är en distriktssköterskemottagning som har
öppet två till tre dagar i veckan.
Övriga tider hänvisas till
mottagningen i Ystad på
Spanienfararegatan.
Schottisgatan 6B, 271 92 Ystad,
telefon 0411-604 30, öppettider
Jämn vecka: måndag och torsdag 08.00-17.00
Ojämn vecka: måndag, tisdag
och fredag 08.00-17.00
Akutmottagning i Ystad
Vid akut livshotande tillstånd
ring 112 eller ta dig till närmaste
akutmottagning.
Ystad Lasarett, akutmottagning,
Kristianstadsvägen 3 A, 271 82
Ystad, telefon 0411-99 50 00,
öppettider måndag-söndag
00.00-24.00.
Här får du vård om du är
svårt sjuk och i behov av akut
sjukvård, det vill säga allvarliga
sjukdoms- och olycksfall.
Hitta vård www.vard.skane.se

Myndigheter
Socialförvaltningen Ystads kommun
Inom Social omsorg kan du som är invånare i Ystads kommun
få hjälp och stöd inom det sociala området.
Försörjningsstöd
I första hand ska du själv försörja dig genom egna inkomster
och samhällets olika bidragsystem såsom sjukpenning, pension,
bostadsbidrag, etableringsersättning och föräldrapenning. Har du
tillgångar måste dessa säljas för att du ska bli beviljad
försörjningsstöd. I sista hand kan du beviljas försörjningsstöd
som komplement. Behöver du kontakta socialförvaltningen.
Besök www.ystad.se > Omsorg och stöd.
Besöksadress: Blekegatan 1, 271 80 Ystad, öppettider: 8.3012.00, 13.00- 16.00, fredagar öppet till 15.00, telefon 0411-57 73 60,
e-post: soc@ystad.se
Samhällsorientering för nyanlända
Samhällsorientering är en kurs om Sverige för dig som är ny i
Sverige. Här får du kunskaper om dina rättigheter och
skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska
samhället fungerar.
Kursen hålls på ditt modersmål eller annat språk som du kan.
Du kan också gå på distans. Under kursen får du möjlighet att
ställa frågor och diskutera. Kursen är gratis.
Anmälan
Om du har en etableringsplan genom arbetsförmedlingen är det
din handläggare på Arbetsförmedlingen som anmäler dig.
Om du är anhöriginvandrare (och inte medborgare i ett EU-land
eller Efta), hittar du information om anmälan på ystad.se > Omsorg
och stöd > Mottagande av nyanlända > Samhällsorientering

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar och samordnar etableringsinsatser
för dig mellan 20-65 år som har beviljats asyl av flyktingskäl eller
som anhörig till flykting.
Syftet är att underlätta för dig som ny i Sverige att så snabbt
som möjligt lära dig svenska, börja arbeta och klara din egen
försörjning.
Om du saknar föräldrar i Sverige och inte studerar på
gymnasium, har du möjlighet att delta när du är mellan 18-20 år.
Arbetsförmedlingen i Ystad, Stora Norregatan 11, 271 35 Ystad,
öppettider måndag- fredag kl 10.00–16.00, telefon 0771-60 00 00,
telefontid 08.00-16.30 (måndag-fredag)
Arbetsförmedlingen - Etablering, telefon:
Arabiska: 0771-86 01 01,
Persiska: 0771-96 01 02,
Somaliska: 0771-86 01 03

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten
och Skatteverket
Försäkringskassan och Skatteverket

Missunnavägen 11, 271 52 Ystad, öppettider, måndag,
onsdag och fredag 10.00–16.00
Här får du hjälp med allmän information, blanketter och intyg.
Försäkringskassan
Telefon 077-152 45 24, www.forsakringskassan.se >
Kontakt > Kundcenter
Skatteverket
Telefon 0771–567 567, Skatteverket Självservice,
www.skatteverket.se > Privat < Självservice
Här kan du folkbokföra dig på din adress eller få hjälp
med personbevis.
Pensionsmyndigheten
Öppettider måndag, onsdag och fredag 10.00-16.00
På Pensionsmyndighetens servicekontor träffar du handläggare
som kan hjälpa dig med allmän vägledning och råd i frågor som
rör din pension. Du behöver inte boka tid. Telefon 0771-776 776,
telefontider, måndag–torsdag 08.00-18.00, fredag 08.00-17.00

Ystads kommun
Postadress
Ystads kommun
271 80 Ystad
Besöksadress
Nya Rådhuset, Österports torg,
Ystad
Telefon 0411-57 70 00
Fax 0411-729 68
E-post kommunen@ystad.se

