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DINA RÄTTIGHETER OM DU ÄR UNDER 18 ÅR
Kommunen har ansvar för att hjälpa och 
stödja de barn som befinner sig i kommu-
nen. Detta ansvar gäller oavsett varför 
barnet är där. FN:s Barnkonvention är 
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det 
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd 
har samma rättigheter som ett barn med 
uppehållstillstånd.

Det innebär också att papperslösa  
barn har rätt till sjukvård och skola  
på exakt samma sätt som andra  
barn i Sverige.

Barn har även rätt till boende av kom-
munens socialtjänst. Samtidigt är det bra 
att veta att socialtjänsten måste berätta 
var du finns om de tillfrågas av polis, 
Migrationsverket, en migrationsdomstol, 
Migrationsöverdomstolen eller regeringen.

DINA RÄTTIGHETER OM DU ÄR ÖVER 18 ÅR
Du har rätt att ansöka om asyl, om du inte 
redan har gjort det. När Migrationsverket 
prövar din asylansökan har du rätt till 
boende och dagersättning. 

Om du har ett av-/utvisningsbeslut har du 
normalt inte rätt att fortsätta i skolan. Den 
1 juni 2017 ändrades det för några av de 
som kom till Sverige som ensamkommande 
barn och som hann börja i gymnasieskola. 
Lagen är inte helt lätt att förstå. Det är 
därför bra om du tar kontakt med din skola 

eller någon av de organisationer som ger 
juridisk rådgivning för att veta vad som 
gäller för just dig.

Om tidsgränsen du fått av Migrationsverket 
har gått ut och du ska ha återvänt till ditt 
hemland har du inte rätt till boende eller 
dagersättning. I vissa kommuner kan du 
ansöka om nödhjälp, dvs. ekonomiskt stöd 
från socialtjänsten. 
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 • Akutsjukvård

 • Vård och behandling av sjukdomar/skador där väntan kan få 

allvarliga följder

 • Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd

 • Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling

 • Hjälpmedel vid funktionshinder

 • Psykiatrisk vård

 • Mödrahälsovård

 • Preventivrådgivning

 • Vård vid abort

 • Smittskyddsinsatser

 • En hälsoundersökning (om du inte redan fått en)

Du har även rätt till tolk och sjuktransport när det behövs. Vård för personer med särskilda behov, som 
utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma, ska bedömas med särskild omsorg.  

DU HAR RÄTT TILL DEN VÅRD
SOM INTE KAN ANSTÅ / VÄNTA

VILKET INNEBÄR:
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JURIDISK RÅDGIVNING
Om du har fått avslag på din asylansökan och beslutet har vunnit 
laga kraft – vilket händer om du och ditt biträde inte har överklagat 
ett negativt beslut eller om du har fått avslag från Migrationsverket, 
Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen – menar myn-
digheterna att du ska återvända till ditt hemland. Migrationsverket 
kan hjälpa dig med planering av resan. Om du känner att du inte 
under några förutsättningar kan återvända till ditt hemland finns 
det enbart en sista möjlighet – att ansöka om verkställighetshin-
der. Det är möjligt när det har hänt något nytt i ditt ärende som 
Migrationsverket inte redan känner till. Här listas några organisa-
tioner som kan hjälpa dig att skriva ihop en ansökan om det finns 
grund till det. 

Onsdag kl. 9.00-12.00

Malmgatan 3, Malmö 

0732-04 03 43 

barnpaflykt@skanestadsmission.se

Stadsmissionen

Västanforsgatan 21, Malmö. Se tider här, 

http://www.kontrapunktmalmo.net/asylstod/

Kontrapunkt

asylgruppenimalmo@gmail.com

Asylgruppen

Telefonrådgivning.

måndag-onsdag kl. 9.00-11.00, 0200-88 00 66 

Särskild barnrådgivning torsdag kl. 9.00-11.00 

info@sweref.org

Rådgivningsbyrån

Om du fortfarande är inskriven på Migrationsverket och samarbe-
tar för ett återvändande – genom att försöka få tag på resehand-
lingar, att komma till inplanerade möten och genom att uppge en 
korrekt adress - kan det ibland ge dig rätt till pengar och boende. 
Migrationsverket ansvarar för den bedömningen.

STÖD
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STÖD ATT ÅTERVÄNDA 
Röda Korset – telefonrådgivning och praktisk hjälp kopplat till ditt 
återvändande. Tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30-12.00, tfn 
020-415 000. De agerar enbart utifrån din önskan och dina villkor.  

Migrationsverket: 

 • Du kan ansöka om ett återvändandebidrag om du 
frivilligt återvänder till Afghanistan, Centralafrikanska 
Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, 
Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, 
Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, 
Syrien eller Tchad. 

 • Om du är medborgare i Afghanistan, Irak, Nigeria, 
Marocko, Pakistan eller Ryssland har du möjlighet att 
ansöka om stöd via det europeiska projektet ERIN som 
kan erbjuda utbildningar, starta eget bidrag, stödsamtal 
mm. i hemlandet för ett värde av 2500 euro. Om ditt 
ärende är överlämnat till polis kan du få stödinsatser 
för motsvarande 2000 euro.

Du måste ansöka om stöd innan du lämnar Sverige. Kontakta 
Mottagningen på Migrationsverket för mer information. !
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Stödtelefon ditt barn kan ringa med frågor eller 

oro. Personal kan hjälpa dig på arabiska, dari, 

pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska.

Måndag – söndag kl. 15.00 – 18.00 

0200 – 77 88 20

Rädda Barnen

Dusch och tvättmöjligheter.

Malmgatan 3, Malmö

Unga Forum

Mat till billig penning och rena kläder

Malmgatan 14, Malmö

På torsdagar delas mat ut i Skåne Stadsmissions 

centrala lokaler:

Grönegatan 36 

Kl. 9.00 – 12.00

Stadsmissionen Skåne

Matutdelning andra söndagen i varje månad.

Folkets Park i Malmö 

Kl. 12.00 – 15.00

Röda Korset

Du kan alltid kontakta närmsta församling och 

de kan ibland hjälpa till.

Svenska kyrkan

Ensamkommandes förbunds mötesplats med 

aktiviteter och rådgivning.

Östra Förstadsgatan 27

Mötesplats Otto

Telefonrådgivning för dig upp till 18 år med 

psykisk ohälsa i Skåne. De ger vägledning och 

råd, och bokar vid behov tid.

Måndag – fredag kl. 8.00 – 16.30 

020 – 51 20 20

Första linjen / BUP

Ger stöd och råd i kontakten med samhället. 

De kan inte ändra, skynda på eller påverka 

beslut i ett asylärende.

Malmö Garaget 
Lönngatan 30 

Onsdagar kl 12.00 – 18.00

Malmö Stadsbiblioteket 
Kung Oscars väg 11 

Måndagar kl. 16.00 – 18.00

RådRum

SAMTALSSTÖD

BOENDE, MAT, TVÄTT

Öppen mötesplats med aktiviteter för barn och 

unga.

Wachtmeisters Väg 1, Malmö

Folkets Hus, Rosengård



Stöd och vård till papperslösa. 

Rådgivningstelefon 

020 – 21 10 00 (kostnadsfritt) 

0709 – 40 67 23 (endast SMS) 

Måndag – torsdag kl. 9.30-11.30 

papperslos@redcross.se

Röda Korset

Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

Ahlmansgatan 12

Flyktinghälsan

Akuttandvård är öppen för patienter som 

inte har en ordinarie tandläkare. Alla besök 

måste bokas per telefon.

Kl 07.30 – 14.00 

0771-55 88 00 

https://folktandvardenskane.se/rad--behandling/

akut-tandvard/ 

Folktandvården Skåne

Vård, hälsosamtal samt information om rättig-

heter till hälsa- och sjukvård.

Mobil klinik på S:ta Maria kyrka 

Södervärnsgatan 8 

Torsdag kl. 18.00 – 20.00.

Läkare i världen

Mottagning utan krav på tidsbokning. Erbjuder 

även akut tandvård

Korsgatan 14 

För tider, se: http://www.skanestadsmission.se/ 

verksamheter/stadsmissionshalsan/

Stadsmissionshälsan

Ring

1177
Ring

112

för frågor om vård och hälsa. 
De kan hjälpa dig med kon-
taktuppgifter och rådgivning 
om du eller en anhörig är sjuk.

vid akuta nödsituationer då det 
är fara för liv, egendom eller 
miljö. En nödsituation är när 
du snabbt behöver hjälp från 
ambulans, räddningstjänst, 
polis, flyg-, sjö-, fjällrädd-
ning, jourhavande präst eller 
giftinformation

VÅRD OCH HÄLSA
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Malmö 

I Malmö når du social jour vid nödsituationer.

Kl. 08.00 – 03.00 

040-34 56 78. 

Helsingborg 

I Helsingborg ska du kontakta socialförvaltningens mottagning. 

Dagtid måndag – fredag 

042-10 64 56 

Bredgatan 17

På kvällar och helger vänder du dig till socialjouren på Berga allé 25, 042-10 

68 69.

Social jour

Finns på Malmös gator för att stötta pappers-

lösa barn och unga. Personal pratar dari och 

arabiska. 

0732-04 03 43

Ensamma barn på flykt

Finns på Helsingborgs gator för att öka trygg-

heten. Har du behov att prata med en vuxen 

och är under 18 år ring:

042-10 75 32

Mobila teamet

Jobbar för att öka tryggheten och minska 

ungdomskriminaliteten i Malmö.

070-600 35 36 

socialarbetare@malmo.se

Socialarbetare för ungdomar

HAR DU UTSATTS FÖR BROTT?
I Sverige är det inte olagligt att sälja sex men det är olagligt att 
köpa sex av någon. Om du har du tvingats sälja sex eller göra  
något som är brottsligt, kontakta regionkoordinatorerna för  
råd och stöd, tfn 020-35 40 40. Du kan chatta anonymt med  
dem på: http://malmo.se/Social---familjefragor/Personligt-stod/
Kompetenscentrum-sexuella-tjanster-KST.html

Om du själv har utsatts för brott bör du kontakta polisen på 11414 
eller socialtjänsten som kan erbjuda stöd och hjälpa dig att anmäla 
brottet till polisen. Det kan vara bra att känna till att det finns en 
risk att du i mötet med polisen sätts i förvar om du har ett av/utvis-
ningsbeslut. Om du är under 18 år är den risken inte lika stor.

I en akut situation, när du behöver hjälp omedelbart, ska du alltid 
ringa 112.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET
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