
Välkommen 
till Köping!
Här finns information för 
dig som är ny i Sverige 
och i Köping.

Svenska



Förord
Välkommen till Köping!
Vi är glada och stolta över att du valt att bosätta dig här och hoppas att 
du ska trivas bra tillsammans med oss.

Om du nyligen kommit till Sverige kan det vara svårt att veta hur man 
ska gå till väga för att på ett bra sätt komma in i vardagslivet och klara 
sig i samhället. Du kanske har många frågor som du vill ha svar på. 
Till exempel hur man gör för att kunna arbeta eller studera eller var 
man kan bo? 

I den här broschyren får du information om vad vi i Köping och 
Sverige kan hjälpa dig med. 

Vi önskar dig ett gott liv i Köpings kommun!
 
Välkommen!
Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elizabeth Salomonsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande på rådhusets 
trappa med David Schanzer-Larsen, tf kommunchef.



Skolor
Barn går i olika skolor beroende på hur gamla de är:

• Förskola är för barn mellan 1 och 5 år. 
• Förskoleklass är för barn som är 6 år.
• Grundskola är för barn som är mellan 7 och 16 år.
• Fritidshem är för barn upp till årskurs 3. Där kan barnet vara före 

och efter skolan om du arbetar eller studerar.
• Öppen fritidsverksamhet är för barn som går i årskurs 4 till 6 i 

grundskolan. Barnet kan vara på den öppna fritidsverksamheten 
efter skolan. Det finns också fritidsgårdar för barn mellan 12 och 
18 år.

Du måste anmäla ditt barn till skolorna och till fritidshemmet.

Utbildning för vuxna
På Kompetenscenter i Köping finns utbildningen Svenska för 
invandrare, SFI. Det är en utbildning för dig som är vuxen och som 
behöver lära dig det svenska språket. Du kan anmäla dig till SFI på 
Köpings kommuns webbplats. 

Arbeta
På Arbetsförmedlingen kan du få information om hur du söker arbete. 
Där hjälper de dig med att skriva en ansökan till olika arbeten. 

För dig som inte har ett jobb men har försörjningsstöd finns 
Jobbcenter. På Jobbcenter får du hjälp med att börja arbeta eller 
studera. 

Arbeta och studera



Det finns olika sätt att bo på i Köpings kommun. Om du letar bostad 
kan du välja mellan att hyra eller att köpa en bostad. 

Om du vill hyra en bostad måste du anmäla dig som bostadssökande. 
Du anmäler dig genom att kontakta en hyresvärd som hyr ut bostäder. 
Om du vill köpa en bostad måste du kontakta en mäklare.

På Köpings kommuns webbplats finns information om mäklare och 
vilka som hyr ut bostäder i kommunen. 

Om det brinner, du blir akut sjuk eller om du behöver hjälp av polisen 
kan du ringa 112.  

Om det till exempel blir ett farligt gasutsläpp skickas ett viktigt 
meddelande ut. Det kallas VMA. Det är en signal som du hör i hela 
Köping. Först låter signalen i 7 sekunder och sedan är den tyst i 14 
sekunder. Sedan börjar signalen om. 

När du hör signalen VMA:
• Gå inomhus
• Stäng alla fönster, dörrar och ventiler
• Lyssna på Sveriges Radio P4 lokal eller titta på tv för att få 

information

I mars, juni, september och december testas VMA-signalen. Den testas 
klockan 15 på den första helgfria måndagen i månaden. 

Nödsituation

Bo i Köping

I Köpings kommun finns många föreningar du kan bli medlem i. Om 
du tycker om någon sport eller musik finns det kanske en förening för 
dig. 

På badhuset kan du bada och lära dig simma. Det finns regler du måste 
följa när du besöker badhuset. 

På biblioteket kan du låna böcker. För att låna böcker behöver du ett 
lånekort. Lånekortet är gratis och du kan få lånekortet på biblioteket.

Kultur och fritid



Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar ut pengar till människor som behöver hjälp 
med ekonomin. Pengarna som betalas ut kallas bidrag. Du kan till 
exempel få bidrag om du är sjuk eller om du behöver hjälp när du nyss 
har flyttat till Sverige.  

Skatteverket
Skatteverket tar hand om skatterna som betalas i Sverige. De har 
också hand om folkbokföringen. Om du är folkbokförd i Sverige kan 
Skatteverket också hjälpa dig att göra ett ID-kort.

Demokrati
Sverige är en demokrati. Att leva i en demokrati innebär att du har rätt 
att säga din åsikt. Men du har också ett ansvar att respektera och låta 
andra säga sina åsikter. 

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då får folket i Sverige bestämma 
vilka som ska ta viktiga beslut. Medborgarna i Sverige röstar då på olika 
partier och personer. De personer som blir valda kallas politiker. De tar 
beslut i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen.

Skatt
När du tjänar pengar i Sverige måste du betala skatt.  De pengar som 
betalas i skatt i Sverige används bland annat till att skapa ett skydd åt 
invånarna. Skyddet betyder till exempel att det finns olika bidrag om 
du skulle bli sjuk eller har svårt att betala för din bostad. 

Folkbokföring
De som bor i Sverige registreras i folkbokföringen. När du folkbokför 
dig i Sverige får du ett personnummer. Personnumret innehåller det 
datum och år du är född och fyra siffror som kallas födelsenummer. 
Om du flyttar, byter namn eller gifter dig ska du anmäla det till 
folkbokföringen. 

Viktiga myndigheter

Viktiga ord



Inas Al-Lami & Ali Sellman
Inas Al-Lami och Ali Sellman är gifta och jobbar båda som tandläkare. 
De har fyra barn och bor tillsammans i ett hus i Köping. Ali kom först 
ensam till Sverige och då bodde han inneboende hos en vän. När sedan 
resten av familjen kom till Sverige började de leta lägenhet. De letade 
efter lägenheter i annonser och frågade alla de träffade om boende. 
 – Vi besökte hyresvärdar och pratade med dem och berättade vad vi 
letade efter, berättar Inas.  

Inas och Ali har lärt sig svenska genom att studera. Inas gick på SFI och 
Ali gick på språkundervisning som Migrationsverket ordnade. Under 
tiden de lärde sig svenska hade de även språkpraktik hos tandläkare. 
 – Språkpraktik är bra för man får höra svenska hela dagen. Jag 
antecknade och observerade mycket, berättar Inas.
Ali berättar att det svenska språket är nyckeln för att komma in i det 
svenska samhället. Han säger att man måste tro på att det är möjligt att 
integreras. 
  – Lyssna inte på de som är negativa. Kämpa på med att lära dig språket, 
säger Ali. 

Vi valde Köping

Inas Al-Lami och Ali Sellman jobbar båda som tandläkare



Köpings kommun, telefonnummer: 0221-250 00
Kontaktuppgifter

Andra viktiga webbplatser
www.informationsverige.se     
www.arbetsformedlingen.se
www.skatteverket.se
www.forsakringskassan.se

Besök Köping kommuns webbplats! Där finns 
mer information om våra verksamheter. Det 
finns också information om hur du anmäler 
dig eller ditt barn till skolor och aktiviteter. 

• Titta på svensk tv eller engelsk tv med svensk text. 
• Läs böcker på svenska.
• Läs svenska tidningar på nätet.
• Försök få språkpraktik. 
• Be om att bli rättad om du säger fel. 
• Prata bara svenska, även med landsmän. 
• Besök språkcaféer. 
• Ansök om en språkvän.

Tips för att lära dig svenska

www.koping.se




