Informacja

dla osób nowoprzybyłych do Szwecji

Språk:
Förvaltning:
Enhet:

Polska
Sociala Resursförvaltningen
Invandrarservice

EWIDENCJA LUDNOŚCI (FOLKBOKFÖRING)
Jeżeli zamierzasz osiedlić się w Szwecji, ważne jest dopełnienie
obowiązku zarejestrowania się w (folkbokföringen). Uzyskasz
wtedy szwedzki numer personalny (personnummer/
odpowiednik polskiego numeru PESEL). Należy pójść do
szwedzkiego Urzędu Skarbowego (Skatteverket) zabierając ze
sobą paszport i dokument potwierdzający, że masz pozwolenie
na pobyt lub potwierdzenie rejestracji pobytu (uppehållsrätt) w
Migrationsverket. Zabierz także ze sobą odpis aktu małżeństwa
(äktenskapsbevis) lub kopie aktów urodzenia (födelsebevis)
dzieci, jeżeli masz takie dokumenty.
Wiele praw i obowiązków w Szwecji zależy od tego, czy się jest
zameldowanym i gdzie jest się zameldowanym. Na przykład,
żeby uczyć się języka szwedzkiego SFI (szwedzki dla
cudzoziemców) w Malmö, trzeba być zameldowanym w Malmö.
Musisz zameldować się w mieszkaniu, w którym mieszkasz.
Jeżeli zamierzasz się przeprowadzić, zawiadom o tym Urząd
Skarbowy (Skatteverket).

Urząd Skarbowy (Skatteverket)
Adres:

Kattsundsgatan 7

Telefon:

0771 - 567 567

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od 10:00 do 16:00
Czwartek od 10:00 do 18:00

Przeczytaj więcej:

www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige

LEGITYMACJA (LEGITIMATION)
Potrzebny ci będzie szwedzki dokument potwierdzający twoją
tożsamość ( legitimation). Będziesz z niego korzystać w wielu
różnych sytuacjach, na przykład w oddziałach banków czy przy
okazji wizyty u lekarza. Na szwedzkiej legitymacji znajduje się
twój szwedzki numer personalny. Często ważne będzie jego
okazanie.
Legitymacją może być szwedzkie prawo jazdy lub karta
identyfikacyjna (ID-kort).
Aby Urząd Skarbowy Skatteverket wyrobił ci kartę
identyfikacyjną ID-kort, musisz:
• okazać w Skatteverket kopię rachunku dokonanej opłaty
za Id-kort
• zgłosić się do oddziału Skatteverket, który wystawia
ID-kort
• przedstawić dokument stwierdzający, kim jesteś, na
przykład twoją kartę pobytu w Szwecji
(uppehållstillståndskort)
• być zarejestrowanym w ewidencji ludności w Szwecji

Urząd Skarbowy ( Skatteverket)
Adres:

Kattsundsgatan 7

Telefon:

0771 - 567 567

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od 10:00 do 16:00
Czwartek od 10:00 do 18:00

Przeczytaj więcej:

www.skatteverket.se/privat/idkort

KASA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(FÖRSÄKRINGSKASSAN)
Jeśli jesteś uprawniony (-a) do jakiejkolwiek pomocy udzielanej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, to musisz się tam udać i dokonać rejestracji.
Najpierw musisz uzyskać osobisty numer identyfikacyjny (personnummer).
Prosimy wziąć z sobą kopię pisemnej decyzji dotyczącej zezwolenia na pobyt.
Przykłady form pomocy finansowej z Försäkringskassan:
Zasiłek mieszkaniowy (Bostadsbidrag)
Zasiłek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z
opłaceniem czynszu. Nawet jeżeli nie masz mieszkania, możesz także złożyć
wniosek o przyznanie zasiłku mieszkaniowego, pod warunkiem że mieszkasz
razem ze swoimi dziećmi. Ważne jest, abyś powiadomił Försäkringskassan, że
się przeprowadzasz, że powiększy się rodzina, że masz wyższe dochody lub że
zmieniony został twój czynsz. Jeżeli otrzymałeś zbyt duży zasiłek
mieszkaniowy, będziesz musiał zwrócić pieniądze.
Zasiłek na dziecko (Barnbidrag)
Jeżeli jesteś zarejestrowany w Försäkringskassan, otrzymasz zasiłek na dzieci
poniżej 16 roku życia, które otrzymały prawo pobytu. Zasiłek na dziecko będzie
wypłacany automatycznie, jeżeli zarejestrowałeś dziecko w Försäkringskassan.
Zasiłek alimentacyjny (Underhållsstöd)
Jeżeli jesteś rozwiedziona/-y i mieszkasz ze swoim dzieckiem, drugi rodzic
zobowiązany jest do płacenia alimentów. Jeżeli drugi rodzic nie może ich płacić,
można uzyskać pomoc z Försäkringskassan. Jeżeli drugi z rodziców zmarł,
możesz uzyskać pomoc z Urzędu Emerytalnego (Pensionsmyndigheten).
Zasiłek macierzyński (Föräldrapenning)
Rodziny z małymi dziećmi mogą otrzymać zasiłek rodzicielski. Jeśli
pozostajesz w domu, aby opiekować się swoim dzieckiem, to możesz
otrzymywać zasiłek rodzicielski.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( Försäkringskassan)
Adres:

Kattsundsgatan 7

Telefon:

0771 - 567 567

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od 10:00 do 16:00
Czwartek od 10:00 do 18:00

Przeczytaj więcej:

www.forsakringskassan.se

SFI - SZWEDZKI DLA CUDZOZIEMCÓW
SFI – nauka języka szwedzkiego dla cudzoziemców jest podstawowym
szkoleniem w zakresie języka szwedzkiego przeznaczonym dla dorosłych
cudzoziemców. Celem jest zdobycie znajomości języka szwedzkiego na
poziomie umożliwiającym funkcjonowanie w pracy i w życiu codziennym.
Masz prawo do nauki języka w ramach SFI, jeżeli jesteś zameldowany
(folkbokförd) w mieście Malmö i nie umiesz mówić lub czytać i pisać po
szwedzku zbyt dobrze. Jeżeli znasz dobrze norweski lub duński nie możesz
uczyć się na kursach SFI.
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Cudzoziemców (Invandrarservice), jeżeli
chcesz się uczyć na kursach SFI.
Więcej informacji o SFI znajduje się na stronach: www.malmo.se/sfi

INFORMACJA O SPOŁECZEŃSTWIE
(SAMHÄLLSORIENTERING)
Jako nowy mieszkaniec kraju możesz w niektórych przypadkach uzyskać
możliwość uczestniczenia w kursie wiedzy o społeczeństwie. Programem
kursu objęte są informacje o Szwecji przeznaczone głównie dla nowych
mieszkańców kraju. Można na przykład zdobyć informacje dotyczące pracy,
mieszkań, przepisów prawnych, służby zdrowia i jak Szwecja funkcjonuje.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kursie wiedzy o społeczeństwie, skontaktuj się z
Biurem Obsługi Cudzoziemców (Invandrarservice).
Przeczytaj więcej na stronach: www.malmo.se/Ny-i-Sverige

URZĄD PRACY (ARBETSFÖRMEDLINGEN)
W Urzędzie Pracy możesz otrzymać informacje o wolnych miejscach
pracy. Jako bezrobotny uzyskasz wsparcie i obsługę, pomoc w
dopasowaniu zawodu do umiejętności, poradnictwo dotyczące
szukania pracy i stażu (praktikplats).
W celu uzyskania dodatkowych informacji przeczytaj:
www.arbetsformedlingen.se lub zadzwoń 0771- 416 416.
Cudzoziemcy powinni skontaktować się z Arbetsförmedlingen
Integration (Integracja) przy ulicy Amiralsgatan 13.
Jako nowoprzybyły cudzoziemiec powinieneś skontaktować się
z oddziałem, który jest najlepiej dostosowany do wcześniej
wykonywanego rodzaju pracy. Jeżeli wcześniej nie pracowałeś,
wybierz oddział, który według ciebie jest najodpowiedniejszy.
Arbetsförmedlingen Service (Obsługa), Kungsgatan 6
Rodzaj pracy: handel/sprzedaż, hotele/restauracje, obsługa klienta.
Arbetsförmedlingen Teknik (Technika i technologia), Storgatan 5
Rodzaj pracy: budownictwo, produkcja energii, zawody graficzne,
IT, obsługa nieruchomości, opieka nad zwierzętami/ rolnictwo/
ogrodnictwo, żywność/ przemysł spożywczy, sprzątanie, usuwanie
odpadów/oczyszczanie ulic, technika dentystyczna, transport/prace
magazynowe, warsztaty/technika.
Arbetsförmedlingen Vård och Administration (Służba zdrowia i
Administracja), Södra Förstadsgatan 35
Rodzaj pracy: urzędnicy ubezpieczeniowi i bankowi, prawnicy,
pracownicy biur i administracji, lekarze, administracja publiczna,
służba zdrowia i opieka społeczna.

Urząd Pracy ( Arbetsförmedlingen)
Strona internetowa:

www.arbetsformedlingen.se/

Telefon:

0771 - 416 416

KREDYT NA WYPOSAŻENIE DOMU
(HEMUTRUSTNINGSLÅN)
Kredyt na wyposażenie domu to pieniądze, które możesz pożyczyć
na zakup mebli i innych rzeczy do domu. Kredyt przeznaczony jest
dla uchodzców politycznych lub członków rodziny uchodzca.
Pożyczasz pieniądze z CSN, ale należy skontaktować się z Biurem
Obsługi Cudzoziemców (Invandrarservice), które jest posrednikiem i
pomoze ci z wnioskiem o pożyczkę.
• Wielkość kredytu uzależniona jest od liczby osób we
wspólnym gospodarstwie domowym i od tego, czy masz
swoje mieszkanie, czy mieszkasz u kogoś.
• Do wspólnego gospodarstwa domowego zalicza się męża,
żonę, inne osoby, które mieszkają w tym samym mieszkaniu,
są uchodzcami i mają prawo do kredytu, oraz dzieci, które
mieszkają w domu i nie ukończyły 21 roku życia.
• Małżonkowie/wspólnie zamieszkujący razem odpowiadają za
spłacanie kredytu. Obowiązuje to nawet wtedy, gdy się
rozwiedziecie/rozstaniecie.
• Aby złożyć wniosek o kredyt na wyposażenie domu, należy
ustalić termin spotkania w recepcji Biura Obsługi
Cudzoziemców, telefon 34 19 94.
Więcej informacji znajdziesz na: www.csn.se/hemutrustningslan

WNIOSEK O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU (FÖRSKOLA)
Do przedszkola mogą chodzić dzieci od ukończenia pierwszego
roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Aby uzyskać miejsce,
zgłoś swoje dziecko najpóźniej cztery miesiące przed datą
rozpoczęcia przedszkola.
Aby złożyć wniosek o przydzielenie miejsca w przedszkolach
komunalnych (kommunala förskolor), należy:
Wypełnić blankiet z wnioskiem, który można pobrać z biura
obywatelskiego (medborgarkontor) www.malmo.se/
Wniosek możesz złożyć także na stronach: www.malmo.se/forskola
Zostaniesz powiadomiony listownie, od kiedy jest wolne miejsce.
Aby otrzymać miejsce, musisz potwierdzić jego przydzielenie
wysyłając w określonym czasie list zwrotny. Jeżeli tego nie zrobisz,
dziecko straci miejsce i wniosek zostanie skreślony z listy.
Po przydzieleniu miejsca w przedszkolu, trzeba też wysłać
informację o zarobkach (inkomstanmälan) do Wydziału Rachunków
(Debiteringsenheten). Jeżeli nie wyślesz tej informacji, będziesz
musiał płacić najwyższą opłatę.
Można także starać się o miejsce w prywatnych przedszkolach.
Wniosek wysyła się bezpośrednio do poszczególnych przedszkoli.
Informacja o tych przedszkolach znajduje się na stronach:
www.malmo.se/forskola
Przedszkola komunalne są otwarte w dni powszednie, poniedziałek
– piątek, w godzinach: 06.15 - 17.30. W razie potrzeby, przedszkola
mogą przedłużyć godziny otwarcia do 18.30.
Wszystkie dzieci mają prawo do zajęć w otwartych przedszkolach
(allmän förskola), przez 15 godzin tygodniowo, od jesieni w roku,
gdy kończą 3 lata.

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (GRUNDSKOLA)
W celu zapisu do szkoły nowoprzybyłe dzieci między 6 a 16 rokiem
powinny udac sie do Mosaikskolan. Dziecku musi towarzyszyć
przynajmniej jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka. Szkoła
podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 7
lat do 16 lat.
Dziecko i rodzic lub prawny opiekun dziecka musi okazać dowód
tożsamości. Mozna okazać kartę zezwalajacą na pobyt w Szwecji
wydaną przez Urząd Imigracyjny.
Jeżeli pracujesz lub studiujesz, twoje dziecko ma prawo do
korzystania ze świetlicy (fritidshem). Obowiązuje od momentu,
kiedy dziecko rozpoczyna naukę w klasie przygotowawczej do 13
roku życia. Świetlica jest otwarta rano, przed rozpoczęciem lekcji
w szkole i po południu, po zakończeniu lekcji. Zapytaj w szkole,
do której chodzi twoje dziecko, jak wygląda procedura składania
wniosku o miejsce w świetlicy.

Mosaikskolan
Adres:

Rönnblomsgatan 6 A

Telefon:

0729 - 814121

Dyżur telefoniczny:

Poniedziałek - piątek 08:00 - 09:00

Godziny otwarcia
– zapisy:

Wtorek, środa, czwartek 09:00 - 13:00

ZAPISY NA JĘZYKOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY
(SPRÅKINTRODUKTION)
Jeżeli jesteś nowoprzybyłym w wieku 16-20 lat, możesz skorzystać z
językowego kursu przygotowawczego. W czasie kursu będziesz się
uczyć języka szwedzkiego, aby następnie podjąć naukę w szkole
średniej (gymnasieskolan) lub korzystać z innych form nauki.
W celu zapisu skontaktuj się z:
Peggy Thornström
Värnhemsskolan
Kungsgatan 44
Tel. 076-6076912
Dyżur telefoniczny: Poniedziałek - piątek 10:00 - 11:00
peggy.thornstrom@malmo.se

URZĄD IMIGRACYJNY (MIGRATIONSVERKET)
Urząd Imigracyjny jest instytucją zajmującą się rozpatrywaniem
wniosków osób, które chcą zamieszkać w Szwecji, przyjechać z
wizytą, wystąpić o przyznanie obywatelstwa szwedzkiego lub
uzyskać ochronę przed prześladowaniami.
W Urzędzie Imigracyjnym można uzyskać pomoc w następujących
sprawach:
• przedłużenie pozwolenia na pobyt (uppehållstillstånd)
• rejestracja pobytu (uppehållsrätt)
• obywatelstwo szwedzkie (medborgarskap)
• dokument podróży (resedokument)
• paszport bezpaństwowca (främlingspass)
• pozwolenie na przedłużenie okresu wizyty (besökstillstånd)

Urząd Imigracyjny (Migrationsverket)
Adres:

Agnesfridsvägen 111

Telefon:
Dyżur telefoniczny:

0771-235 235
Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00

Przeczytaj więcej na:

www.migrationsverket.se

SŁUŻBA ZDROWIA (SJUKVÅRD)
Wszyscy, którzy mieszkają i są zarejestrowani w ewidencji ludności w Szwecji, mają
prawo do opieki zdrowotnej. Jeżeli potrzebna ci jest pomoc medyczna w pierwszym
rzędzie powinieneś zwrócić się do przychodni rejonowej (vårdcentral). Każdy sam
wybiera przychodnię, która będzie jego przychodnią rejonową.
Jeżeli jesteś chory i chcesz o coś zapytać, możesz zadzwonić do informacji służby
zdrowia (Sjukvårdsupplysningen). Będziesz tam mógł porozmawiać z pielęgniarką,
która doradzi, co zrobić lub wyśle cię do właściwej przychodni.
W razie poważnej i nagłej choroby lub wypadku należy udać się do przychodni
pomocy doraźnej (Akutmottagningen). Przed wizytą zadzwoń pod numer 1177,
żeby uzyskać pomoc w podjęciu decyzji, czy trzeba iść do przychodni pomocy
doraźnej. Jeżeli ważny jest pośpiech i potrzebna jest karetka pogotowia, możesz
zadzwonić pod numer 112.
Na stronach internetowych www.1177.se znajdziesz dużo informacji o służbie zdrowia
w Skåne. Podane są tu przychodnie rejonowe, które możesz wybrać, informacje o
różnych chorobach oraz opisane są twoje prawa do opieki zdrowotnej i inne.
Jeżeli potrzebna ci jest pomoc tłumacza, służba zdrowia zajmie się jego
wyszukaniem. Masz prawo do tłumacza i jest to pomoc bezpłatna.
Wszystkie dzieci do szóstego roku życia powinny mieć kontakt z przychodnią dla
dzieci (barnavårdscentral). Przeprowadzane są w niej badania kontrolne dzieci oraz
obowiązkowe szczepienia. Można uzyskać rady dotyczące wszystkiego, co łączy się
z rozwojem twojego dziecka.
Kobiety w ciąży kontrolują swój i dziecka stan zdrowia w przychodni dla kobiet w ciąży
(barnmorskemottagning). Można tu także uzyskać pomoc w sprawach pożycia
seksualnego. Przychodnie dla kobiet w ciąży mają wspólny numer telefonu o nazwie
”Barnmorska direkt”(Bezpośredni kontakt z położną). Numer telefonu podany jest poniżej.
Za wizytę u lekarza zazwyczaj trzeba zapłacić. Poszczególne opłaty wpisywane są do
karty ochrony przed wysokimi kosztami opieki zdrowotnej (högkostnadskort). W ciągu
roku płacisz najwyżej 1100 kr za opiekę zdrowotną. Jeżeli nie zgłosisz się na umówioną
wizytę u lekarza, obciążony zostaniesz podwójną opłatą. Opłata ta nie zostanie wpisana
do karty ochrony przed wysokimi kosztami opieki zdrowotnej. Jeżeli wiesz, że nie
możesz przyjść na umówioną wizytę, odwołaj ją najpóźniej na 24 godziny przez wizytą.
Służba zdrowia (Sjukvård)
Informacja służby zdrowia

Numer telefonu: 1177

Przychodnia pomocy doraźnej

Adres: Ruth Lindskogs gata 5

Nagłe wypadki

Numer telefonu: 112

Bezpośredni kontakt z położną

Numer telefonu: 040-33 33 00

Przeczytaj więcej na:

www.1177.se/

OPIEKA STOMATOLOGICZNA (TANDVÅRD)
Możesz sam zdecydować, czy chcesz pójść do prywatnego dentysty
czy do przychodni Folktandvården. Dorośli muszą sami płacić za
dużą część leczenia zębów. Część kosztów refunduje Kasa
Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan), jeżeli jesteś w niej
zarejestrowany.
Dzieci i młodzież do 20 roku życia korzystają z bezpłatnej opieki
stomatologicznej. Regularnie dostają wezwania na przegląd zębów
od momentu ukończenia 3 lat. Jeżeli twoje dziecko ma jakiś nagły
problem, możesz sam zamówić wizytę u dentysty.
Jeżeli potrzebna ci jest nagła pomoc dentystyczna, powinieneś
skontaktować się z dentystą, do którego zazwyczaj chodzisz.
Jeżeli potrzebujesz pomocy wieczorem lub w sobotę czy niedzielę,
możesz zadzwonić pod numer 1177, aby uzyskać informację o
dyżurujących dentystach.
Przeczytaj więcej na stronach: www.1177.se/Skane/Tema/Tander/

MIESZKANIE ( BOSTAD )
W Malmö znajduje się biuro wynajmu mieszkań - Boplats Syd.
Można się w nim zarejestrować i oczekiwać na mieszkanie.
Mieszkania przydzielane są według kolejności rejestracji w kolejce.
Im dłużej stoi się w kolejce mieszkaniowej, tym większa szansa na
otrzymanie mieszkania.
Można zarejestrować się na stronach internetowych Boplats Syd
lub w ich biurze. Rejestracja w kolejce mieszkaniowej kosztuje
300 koron rocznie.
Można także szukać mieszkań kontaktując się bezpośrednio
z prywatnymi właścicielami nieruchomości. Mają oni zazwyczaj
swoje własne zasady obowiązujące przy wynajmie mieszkań oraz
własny system kolejkowy.

Boplats Syd
Adres:

Lejonetpassagen, Stortorget 8

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - czwartek 09:00 -12:00 i 13:00 -15:00
Piątek 09:00 - 12:00

Numer telefonu:

040-34 24 50

Przeczytaj więcej:

www.boplatssyd.se

DODATKOWE INFORMACJE (MER INFORMATION)
www.informationsverige.se
Informacja dla nowoprzybyłych migrantów i uchodźców. Informacja
przetłumaczona jest na języki: angielski, arabski, dari, perski, somalijski i
tigrinja. Można także ściągnąć książkę „O Szwecjiˮ, dostępną w tłumaczeniu
na wiele języków.
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-påflera-språk.aspx
www.sweden.se
Fakty i artykuły o Szwecji w języku: angielskim, francuskim , niemieckim,
hiszpańskim, rosyjskim, chińskim i arabskim.
www.dinsakerhet.se
Informacja o zapobieganiu wypadkom i działaniach w nagłych sytuacjach
kryzysowych. Informacja dostępna w 66 językach!
www.8sidor.se
Wiadomości napisane łatwym szwedzkim.
http://sverigesradio.se/International
Wiadomości w wielu różnych językach.
www.malmo.se
Informacja o mieście Malmö.

SŁOWNIK (ORDLISTA)
Folkbokföring (Ewidencja ludności)
Folkbokföring oznacza, że jesteś zarejestrowany / zameldowany, w miejscu,
w którym mieszkasz. Wiele praw i obowiązków, wynika z tego, czy jesteś
zarejestrowany w ewidencji ludności i gdzie jesteś zarejestrowany / zameldowany.
Folktandvården (Opieka stomatologiczna)
Folktandvården to nazwa publicznego sektora opieki stomatologicznej. Alternatywą
dla Folktandvården jest prywatna opieka stomatologiczna organizowana przez
prywatne przedsiębiorstwa.
Födelsebevis (Odpis aktu urodzenia)
Z aktu urodzenia wynika, gdzie i kiedy jesteś urodzony oraz kim są twoi rodzice.
Försäkringskassan (Kasa Ubezpieczeń Społecznych)
Försäkringskassan to instytucja odpowiedzialna za system ubezpieczeń spolecznych.
Zajmuje się wypłacaniem wielu dostępnych w Szwecji zasiłków, na przykład dla
rodzin z dziećmi czy osób chorych.
Högkostnadskort (Karta ochrony przed wysokimi kosztami opieki zdrowotnej)
Karta Högkostnadskortet zabezpiecza przed ponoszeniem opłat wyższych niż
1100 koron za wizyty lekarskie w ciągu roku. Za każdym razem, gdy idziesz do lekarza
i płacisz za wizytę, otrzymujesz pieczątkę w karcie. Kiedy łącznie zapłaciłeś już
1100 koron, korzystasz z opieki zdrowotnej w danym okresie bezpłatnie.
Pensionsmyndigheten (Urząd ds. Emerytalno-Rentowych)
Urząd ds. Emerytalno-Rentowych jest instytucją państwową odpowiedzialną za
emerytury, czyli pieniądze wypłacane osobom, które z powodu wieku zakończyły
pracę zawodową.
Skatteverket (Urząd Skarbowy)
Skatteverket to urząd zajmujący się podatkami, które wszyscy płacą w Szwecji.
Ma on także inne zadania, między innymi zajmuje się ewidencją ludności i
wystawianiem szwedzkich kart identyfikacyjnych ID-kort.
Äktenskapsbevis (Odpis aktu małżeństwa)
Dokument stwierdzający, że jesteś zamężna/-y.
Vårdnadshavare (Prawny opiekun dziecka)
Prawny opiekun dziecka to osoba lub osoby, które sprawują prawną
odpowiedzialność za dziecko. Najczęściej prawnymi opiekunami dziecka są rodzice,
ale jeżeli nie mogą zająć się dzieckiem, rolę tę mogą przejąć inne osoby.

