
Välkommen till  
din nya kommun!



Välkommen till Perstorps kommun!
Vi har satt ihop detta häfte med lite information om vår kommun och annat
som vi tror du kan ha nytta av.  
 
Förhoppningen är att det ska göra din/er etablering i vår kommun enklare.

Perstorp är Skånes till folkmängden minsta kommun. Här bor cirka  7300  
invånare. Med detta följer möjligheterna till en hög livskvalitet i form av 
närhet mellan människor och närhet till all service. Här finns dessutom goda 
möjligheter att skaffa sig ett mycket prisvärt boende.  
 
Kommunen gränsar till Hässleholm, Klippan och Örkelljunga kommuner.

Terrängen, med kullar klädda med bokskog, barr- och blandskog samt  
dammar med rik strand- och vattenvegetation inbjuder till avstressande  
friluftsaktiviteter av olika slag som exempelvis promenader, fiske samt  
bär- och svampplockning.

Den vackra och välskötta golfbanan och Ugglebadet med inom- och  
utomhusbassänger är exempel på anläggningar som är mycket uppskattade 
av såväl invånare som besökare från andra kommuner. Och under hösten 
2018 står en ny idrottshall som byggs samman med Ugglebadet färdig.  
I kommunen finns dessutom ett mycket varierat föreningsliv. 

De goda väg- och järnvägsförbindelserna gör det lätt att ta sig till och från 
kommunen för att till exempel ta del av evenemang i kringliggande kom-
muner eller vid arbetspendling. Dessutom ligger världen nära tack vare täta 
tågförbindelser till Copenhagen Airport.  
 
Nära ligger även Ängelholm/Helsingborg flygplats och Malmöregionen nås 
på en dryg timme med bil eller tåg. Göteborg kan nås på drygt två timmar 
medan Helsingborg och Helsingör ligger inom 40 minuter. 

Skylten på bilden intill visar att kommunen erbjuder fritt 
Wi-Fi på flera platser. Bland annat torget, biblioteket och 
kommunhuset. Nätverket heter ”perstorp”.



Reception/Växel

Öppettider:
Måndag-torsdag: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00 

Kontakt:
Telefon: 0435-390 00
E-post: kommunhuset@perstorp.se  
eller vaxel@perstorp

Vänder du dig till personalen i receptionen/växeln kan du få hjälp med det mesta 
som att få kontakt med övrig personal inom kommunen, hitta rätt blankett samt 
få upplysningar och information.

Besöksadress: Torget 1, 28431 Perstorp



Hos oss kan du få hjälp med att:  

- Hitta rätt i kommunen. 
- Hitta rätt bland myndigheter. 
- Förklaring av dokument och blanketter. 
- Att hitta rätt information.
- Rådgivning i enklare ärenden.

Notera: Vi pratar även engelska och arabiska

 Öppettider:
Måndag:  08.30 - 14.00 
Tisdag:  08.30 - 14.00 
Onsdag: 10.00 - 16.30
Lunchstängt 12.00 - 13.00 
Torsdag: 12.00 - 16.30 
Fredag:  10.00 - 15.00

Besöksadress:  
Kommunkontoret våning 2
Torget 1
284 85 Perstorp 
 
Telefonnummer:  0435 - 39 200

 
E-post: kontaktcenter@perstorp.se

 
Facebook: https://www.facebook.com/
perstorpkontaktcenter/ 

Välkommen att besöka oss på Kontaktcen-
ter - vi hjälper dig! Welcome to visit our 
Kontaktcenter - we will help you!

Kontaktcenter



Ett hem är en plats där du ska känna dig trygg och ha möjlighet att växa
och slå rot. Tyvärr råder det bostadsbrist i Sverige och det är svårt att
hitta lediga förstahands kontrakt, oavsett storlek på bostaden. Den bostad
du flyttat in hoppas vi kan bli en första plats där du kan känna dig hemma
i och starta igång ett nytt liv. Om du inte vill eller kan bo kvar i denna bostad
under kontraktstiden, är det du själv som får ordna med nytt boende.
Det är även du som har ansvar att ordna ett eget boende efter kontraktet
gått ut. Tänk på att du har ett ansvar att planera för din boendesituation.
Kommunen har inget bosättningsansvar. 

Det är bra att ställa sig i olika bostadsköer så fort du kan, då många
hyresvärdar har långa väntetider för att få en bostad. Detta för att skapa
möjligheter för eventuell flytt framöver. Är du intresserad av att bo i en
annan kommun längre fram kan det vara klokt att ställa dig i den kommunens  
bostadskö också. Det finns förutom kommunala bostadsbolag (i Perstorp heter det 
Perstorps Bostäder) även privata fastighetsägare som du kan ta kontakt med och 
ställa dig i kö hos.
Vill du köpa en lägenhet eller ett hus kontaktar du däremot en mäklare.
För att se vilka bostäder som finns att köpa runt om i Sverige kan du besöka
www.hemnet.se, där objekt till salu på bostadsmarknaden finns samlat. 

Saker som är bra att tänka på för ditt boende: 

Försäkring
Du som hyresgäst ansvarar för att din bostad är försäkrad med en hemförsäkring.
Oavsett hur du bor så ger en hemförsäkring skydd för dig, din familj, din bostad 
och för det som du bryr dig om. Förutom ersättning för ägodelar som stjäls eller 
förstörs ger hemförsäkringen rätts-, ansvars- och överfallsskydd.  
De flesta hemförsäkringar innehåller även ett reseskydd.
Blir du indragen i en rättstvist kan rättsskyddet täcka kostnaderna för juridisk 
hjälp upp till ett visst belopp. Det finns många olika försäkringsbolag
som erbjuder olika hemförsäkringar. Du kan jämföra priser och villkor
mellan olika försäkringsbolag för att hitta den försäkring som passar dig
och dina behov bäst. Hemförsäkringen ska tecknas från och med första dagen på 
plats i ditt nya boende.

Boende



Lugn och ro
För att du och dina grannar ska trivas är det viktigt att ta hänsyn till varandra.
Se till att det är lugn och ro både inom de egna väggarna och i de
gemensamma utrymmena. Du som hyresgäst har även ansvar för de som
besöker dig.  Tänk också på att du som förälder är ansvarig för att dina barn följer 
de regler som finns. 
 
Efter klockan 22.00 ska inga störande aktiviteter äga rum som renoveringar eller 
hög musik. Har du tänkt ha fest är det uppskattat att du informerar dina grannar 
om detta. Om du själv blir störd så kontakta din fastighetsägare.  
Vid återkommande störningar kan hyresgästen förlora rätten till bostaden. 

Nycklar
När du flyttar in i bostaden får du ett antal nycklar. Dessa ska lämnas tillbaka
till hyresvärden när du flyttar. Om de saknas någon nyckel debiteras
du som hyresgäst. När du har bostad får du även skriva under en nyckelkvittens 
som visar hur många och vilka nycklar du har ansvar för.



Trädgård och uteplats
Om du bor i en bostad som har tillgång till trädgård, en uteplats, en balkong
eller annan utemiljö är det viktigt att denna miljö också tas om hand om.  
 
Det är den enskilda hyresvärden eller fastighetsägaren som avtalar om 
villkoren. Ingår det i avtalet att fastighetsägaren själv vill ta hand om
trädgården så gäller det.  
 
Annars ska gräsmattan klippas. Buskar, rabatter, krukor eller annat som finns 
i boendet ses efter. Du får inte skräpa ner eller förstöra.  
Utemiljön ska tas om hand om på samma sätt som inomhusmiljön. 

Tvättstuga
I många bostäder finns gemensamma tvättstugor. För att använda dessa
måste du boka tid. Informationen hur det fungerar i just din bostad får du
av ansvarig hyresvärd eller boendestödjare. 
Det är viktigt att du respekterar tvättiderna och att du lämnar tvättstugan 
städad efter din tvättning.



Sopor
Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt hyresvärdens
anvisningar. Grovsopor så som glas, metall, plast, papper, kartong och
dylikt lämnas på närmaste återvinningsstation. 
Inga sopor får slängas på marken eller på fastighetens område.

Parabolantenn
Om du vill montera parabolantenn, kontakta först din hyresvärd för tillstånd
och instruktioner. 

El och värme
Du som hyresgäst ansvarar för den el och värme som förbrukas, både
utifrån ekonomi och utifrån miljö.  

Tänk på att spara energi genom att till exempel släcka lampor, tvätta när  
tvättmaskinen är full samt inte öppna fönster och hög temperatur på elementen 
samtidigt.

Husdjur
Det är du som är djurägare som har ansvar för ditt husdjur. Släpp inte ut
djur utan tillsyn. Se till att inte förorena på fastighetens område och att
inte grannar störs. Tänk på att du kan behöva hyresvärdens tillstånd att ha
husdjur i bostaden, så undersök alltid det först.



Rökning
Du får inte röka inomhus. Röker du utomhus så slänger du fimparna i en
askkopp och inte på marken. 

Uppsägning
När du ska säga upp ditt hyreskontrakt måste en skriftlig uppsägning ske
till din hyresvärd. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Hyresvärden
kan också säga upp kontraktet. På vilka grunder uppsägningen kan göras
regleras i hyreskontraktet.

Flyttstädning
När du ska flytta från din lägenhet är det viktigt att alla utrymmen är tömda
och väl avstädade, även kylskåp, frys, bakom spis, i golvbrunnar mm.
Hyresvärden gör en besiktning vid avtalad tid. Skador, onormalt slitage
och eventuell extra städning får du som hyresgäst betala för. 

Dela bostad med andra
Om du delar bostad med andra, tänk på att respektera dina medboende
och gemensamma regler 

Misskötsel
Om du inte sköter ditt boende så kan du tvingas flytta. Tänk därför på att
följa de ordningsregler som gäller och ta hand om boendet på bästa sätt. 



Du som individ är alltid ansvarig för din egen ekonomi. Det betyder att du
måste se till att utgifterna inte är större än dina intäkter. 

Etableringsersättning
En person med uppehållstillstånd har möjlighet att arbeta. Har du ett
arbete så är du inte en del av etableringen på Arbetsförmedlingen. Om du har  
fått uppehållstillstånd, men inte ett arbete ingår du oftast i etableringen. Deltar  
du i etableringen har du en etableringsplan på heltid och ska försörja dig
själv genom etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas ut
av Försäkringskassan under max två år. För att få full ersättning måste
du delta i olika aktiviteter så som SFI eller göra praktik. Efter att  
etableringsersättningsperioden löpt ut ska den enskilda försörja sig själv genom 
arbete. 

Äldreförsörjningsstöd
Personer över 65 år har inte rätt att få etableringsersättning. Om du har fyllt 65 år 
kan du istället få äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig 
som har låg eller ingen pension i Sverige.  Du som har äldreförsörjningsstöd ska 
försörja dig själv genom denna ersättning. Äldreförsörjningsstöd ansöker du om 
hos Pensionsmyndigheten. 

Ekonomi



Betala räkningar
Etableringsersättningen ska först och främst användas till att betala hyra,
räkningar och mat för en månad. Kommunen kan inte hjälpa dig att betala
dina räkningar om du använt dina pengar till annat än att betala räkningar.
Det är den enskilda som har ansvaret för att den egna ekonomin går ihop. 

Frånvaro
Etableringsersättningen är baserad på din närvaro i skolan och/eller praktiken.
Om du eller ditt barn är sjukt måste du anmäla detta till SFI. Om du
missar skolan utan någon giltig anledning kommer du inte att få ersättning
för dagarna som du varit borta från skolan. Därför är det viktigt att
du alltid anmäler när du är sjuk. Du har rätt att vara hemma och vårda ditt
sjuka barn utan att det påverkar din ersättning, men då måste du meddela
Försäkringskassan. 

Ränta
När du har fått en ny bostad kan du om du vill, låna pengar från CSN för
att köpa möbler till din bostad. Lånet ska återbetalas med ränta. Räntan är
det allmänna priset på lånade pengar. 
 
Försörjningsstöd
Om du är bosatt i Perstorps kommun och inte kan försörja dig själv efter två
år i etableringen och du inte har några egna tillgångar, kan du ha rätt till
bistånd i form av försörjningsstöd. Att söka försörjningsstöd innebär både
rättigheter och skyldigheter. 

Tänk på att försörjningsstöd är ett behovsprövat stöd. Det är väldigt
viktigt att du kommer in med de underlag som socialsekreteraren frågar
efter, så fort du kan. Inget beslut om försörjningsstöd ges innan underlaget
är komplett. När underlaget är komplett har socialsekreteraren cirka
tio arbetsdagar på sig att fatta ett beslut om rätten till försörjningsstöd. 

Innan du söker ekonomiskt stöd måste du ha gjort allt vad du kan för att
försöka försörja dig själv. Du ska exempelvis aktivt ha sökt arbete. Den
som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska vara anmäld hos
Arbetsförmedlingen. Den ska också vara beredd att ta de arbetsmarknads och
utbildningsåtgärder som erbjuds. Du har inte rätt till försörjningsstöd om du  
inte själv försöker bidra till din försörjning.



Att flytta till ett nytt land är en omställning både för barn och vuxna. Olika
länder har olika system, lagar och traditioner. I Sverige har barn rättigheter
precis som vuxna. Det innebär att deras egen röst är viktig och deras
egen identitet respekteras. 

Förskolan
I Perstorps kommun finns flera förskolor. För att få plats i förskola
eller pedagogisk omsorg ska barnet vara minst 1 år. För omsorg mer än 15
timmar per vecka krävs att föräldrar/vårdnadshavare ska vara förvärvsarbetande
eller studerande.  
 
För barn till arbetssökande och föräldralediga är vistelsetiden begränsad till 15 
timmar per vecka för förskolebarn. Tiderna bestäms i samråd med personalen.  
 
Förskolan är frivillig och är avgiftsbelagd utefter föräldrar/vårdnadshavarens  
inkomst. Tänk på att du är ansvarig för att ditt barn har kläder och skor efter 
väder under vistelsen på förskolan. Har du ett blöjbarn har du också ett ansvar för 
att ditt barn har blöjor på förskolan. 
För mer information rekommenderas kommunens webbplats: www.perstorp.se

Barnomsorg och skola



Familjens hus 
I Perstorps kommun har vi ett Familjens hus.  
Ett familjens hus är en mötesplats för alla föräldrar och barn. På Familjens hus  
samverkar Barnhälsovård, Öppen förskola och förebyggande socionom.  
 
Hit kan du komma och gå som du vill under öppettiderna och det är  
kostnadsfritt. Det arrangeras många olika aktiviteter. För program rekommenderas  
Familjens Hus sida på www.perstorp.se 

Öppen förskola
Som förälder får du här träffa andra föräldrar. Tillfälle finns att diskutera  
glädjeämnen och svårigheter samt göra roliga saker tillsammans med barnen.  
Barnen får träffa andra barn och det finns tillfälle att delta i skapande aktiviteter,  
träna sig i att dela med sig samt att sitta ner i en stunds planerad samling. 

Fika serveras till självkostnadspris.
Verksamheten är kostnadsfri och du kan komma och gå som du själv önskar inom 
öppettiderna. Som vuxen har du ansvar för de barn du har med dig. 
 
Öppettider
Måndag: 09.00 - 12.00 för barn 0-6 år 
Onsdag: 13.30 - 16.00 för barn 0-6 år 
Torsdag: 13.30 - 16.00 för barn 0-6 år

Babymassage
Vi erbjuder  massage för barn 2-6 mån, information finns på Familjens Hus sida på 
Facebook.
 
Babycafé  
Här kan du som har ett litet barn träffa andra föräldrar och barn. Vi pratar, pysslar, 
fikar, sjunger samt har babydans. 
Tisdag 09.00 - 12.00 för barn 0-1 år

För mer information kontakta Öppna förskolan på telefon: 0435-392 38 
 
Besöksadress: Stockholmsvägen 40, 284 32 Perstorp



Grundskolan är avgiftsfri och det råder skolplikt, vilket innebär att barnet
ska gå i skolan, på alla lektioner. Under skoltiden får alla elever gratis
lunch. Varje termin har skolan föräldramöten och det är viktigt att du som
förälder deltar vid dessa för att ta del av informationen som ges. 
I Perstorp heter grundskolorna: Oderljunga (F-5), Parkskolan (F-2), Norra Lyckan 
skolan (3-5) och Centralskolan (6-9). 

Gymnasieskola
Gymnasiet är också avgiftsfritt. Gymnasiet är frivilligt och har ingen skolplikt
så som grundskolan. Även om det inte finns en skolplikt så finns det
en närvaroplikt som innebär att du ska närvara på dina lektioner om du
valt att gå gymnasiet.  
 
De allra flesta ungdomar i Sverige går gymnasiet för att rusta sig för framtiden och 
arbetsmarknaden. I Perstorp finns en gymnasieskola, Perstorps Gymnasium som 
är kopplad till kemikoncernen Perstorp AB. Andra näraliggande gymnasieskolor 
finns i Klippan och Hässleholm.

Grundskolan



Studie- och yrkesvägledare
Om du funderar på att studera eller har allmänna frågor kring utbildning kan du 
kontakt en studie- och yrkesvägledare. I samtal med studie och yrkesvägledare 
kan du få kunskap om vilka alternativ som finns kring studier och yrkesval. Du 
kan få information om olika utbildningar och vilka antagnings- och behörighets-
regler som gäller.  

Studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen
Telefon: 0435-392 55

Studie- och yrkesvägledare, Grundskola
Telefon: 0435-392 60

Bilderna här under visar Perstorps fyra grundskolor:

Centralskolan Parkskolan

Norra Lyckan skolan Oderljunga skola



Som vuxen nyanländ kan du lära dig svenska på SFI (svenska för invandrare).
Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare med uppehållstillstånd
i Sverige grundläggande kunskaper i svenska språket. SFI utbildningen
ska kunna påbörjas senast tre månader efter det att personen folkbokförts
i kommunen. Undervisningen bedrivs under hela året med ett uppehåll
under juli månad och anpassas efter dig och din språknivå. SFI är kostnadsfritt,
men knuten till din etableringsplan. Du måste gå på SFI för att
fullt ut ta del av din etableringsersättning.

Ta med beslutet från Migrationsverket om ditt uppehållstillstånd, kopior på  
eventuella tidigare SFI-betyg samt intyg från andra utbildningar bifogas ansökan.
Kallelse kommer inom tre månader med startdatum och tidpunkt för studiestart. 
Undervisningen sker i Östra skolan och första dagen testas du och placeras  
därefter i den kurs som bäst motsvarar dina kunskaper.
SFI är gratis. Du får låna läromedel men du får själv stå för lexikon och  
skrivmaterial.

Anmälan görs till Artur Lundkvist Utbildningscentrums studie- och yrkesvägledare 
måndag-torsdag kl 08.00-12.00.

SFI (Svenska för invandrare)



I Perstorps kommun finns en vårdcentral. I samma byggnad kan du träffa  
tandläkare, läkare, sjuksköterskor och barnmorska. Du kan själv välja vilken  
vårdcentral du ska gå till.  
Närmaste sjukhus finns i Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm, och Helsingborg. 
 
Vårdcentralen: Bryggaregatan 15, 284 32 Perstorp. Telefon: 0435-66 63 30 
Folktandvården: Bryggaregatan 15, 284 32 Perstorp, Telefon: 0435-66 64 40 

Boka tid
Du måste alltid boka en tid för att träffa en läkare eller tandläkare. Tänk
på att det är viktigt att du håller tiden och att du ringer och avanmäler ditt
besök om du får förhinder. Annars måste du betala för besöket, även om
du inte varit där.  
Du betalar för ditt besök på plats med kort eller så får du en faktura hemskickad 
till dig. Då tillkommer extra avgifter.

Vård  och omsorg



1177 – sjukvårdsrådgivningen
Om du eller någon anhörig mår dåligt och du behöver råd om olika sjukdomar
ska du ringa 1177. På 1177 får du stöd och råd av välutbildade
sjuksköterskor på dina frågor.  
 
På 1177 kan du få råd och hjälp på olika språk så som somaliska och arabiska. 
Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.  
 
Du vänder dig i första hand till 1177 för bedömning av vård och därefter till din 
vårdcentral eller akuten utifrån behovet. 

Ambulans -112
Hit ringer du om det är en akut nödsituation och du behöver omederlbar hjälp. 
Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans,
brandkår eller polis. 
 
Akuten
Till akuten åker du om du är i akut behov av vård och hjälp. Vårdbehovet
ska vara stort och kritiskt. 
 
Apotek
I Perstorps kommun finns ett apotek. Det ligger vid torget i samma byggnad som 
kommunkontoret. Där kan du hämta ut och köpa dina mediciner. 

Psykiatri
Såväl barn och unga som vuxna har rätt till psykiatrisk vård. I Hässleholm 
finns ett antal psykiatrimottagningar för den som behöver vård och hjälp.
 
Vuxenpsykiatrimottagning  
Adress: Linnégatan 16, 281 39 Hässleholm 
Telefon: 0451-29 67 00 
 
Barn- och ungdomspsykiatri - mottagning
Adress: Skytteliden 6, 281 25 Hässleholm 
Telefon: 0451-29 60 91



Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen finns för dig som är mellan 12-23 år gammal. Där
kan du till exempel få råd och stöd från en kurator, prata om frågor som
rör sexuell hälsa, testa dig för könssjukdomar eller få tillgång till preventivmedel.
Det kostar inget att besöka en ungdomsmottagning och alla
jobbar under tystnadsplikt.

Ungdomsmottagning finns på flera platser, närmaste är Klippan och Hässleholm.
Hässleholm: Adress: Östergatan 15, 281 32 Hässleholm. Telefon: 077-133 36 66 
Klippan: Adress: Tingsgatan 22, 264 32 Klippan. Telefon: 077-123 66 00

Finns även mycket information på webbplatsen www.umo.se

Omsorg i kommunen
Det är kommunen som ansvarar för funktionshinderomsorgen, äldreomsorgen
och individ – och familjeomsorgen. 

Funktionshinderomsorgen erbjuder olika former av stöd för personer
med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Äldreomsorgens verksamhet är till för dig som har behov av till exempel hem-
tjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller matdistribution. 

Individ- och familjeomsorgen ansvarar bland annat för utredningar och
handläggning av ekonomiskt bistånd, utredningar av orosanmälningar
gällande barn, unga och missbrukare, ge stöd och behandlingsinsatser för
barn, unga, vuxna och missbrukare.



Om du inte har en bil eller annat fordon färdas du enkelt med Skånetrafiken
runt om i Skåne. Perstorp har en tågstation där det dagligen stannar tåg  
(så kallade Pågatåg. Är lila till färgen) på Skånebanan mellan  
Helsingborg-Kristianstad. Under ett par timmar på morgen och eftermiddag  
stannar två tåg i timmen, övrig tid stannar ett tåg. 
 
Skånetrafiken
Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Med ett resekort,
kallat Jojo-kort, kan du åka tåg, regionbuss och stadsbuss i hela Skåne. Du
kan välja om du vill betala för varje resa du gör, eller om du åker obegränsat
och betalar för varje månad. 

Köpa Jojo- kort
Du kan köpa ett Jojo-kort på ett kundcenter eller serviceombud. Närmaste
serviceombud finns på ICA Supermarket, Stockholmsvägen i Perstorp, närmsta 
kundcenter ligger på Helsingborgs centralstation. Du kan även köpa ett Jojokort
via Skånetrafikens hemsida. Tidtabeller hittar du på ditt kundcenter eller  
Skånetrafikens hemsida och app.
Webbplats: www.skanetrafiken.se
Telefon: 0771-77 77 77 
 
Seviceombud Perstorp (Köpa och ladda Jojo-kort, Öresundsbiljetter):  
Ica Supermarket, Stockholmsvägen 7, 284 31 Perstorp.  Öppet: 8-21 alla dagar 
 
Kundcenter Helsingborg, Knutpunkten, 252 78 Helsingborg 
Öppettider: Måndag-fredag 6.00-19.00. Lördag 9.00-17-00 Söndag 10.00-18.00

Kollektivtrafik



Föreningar och aktiviteter
Att engagera sig i en förening kan vara ett bra sätt att knyta kontakter
och skaffa vänner. I Perstorps kommun finns det drygt 70 föreningar, till exempel
idrottsföreningar, konstföreningar och olika intresseföreningar.  
 
Är du intresserad av att sjunga i kör, spela fotboll eller lära dig svenska på språkca-
féer är det bara att höra av dig till en förening och anmäla ditt intresse.   
För mer information om olika föreningar besök webbsidan fri.perstorp.se/fo-
rening

Bibliotek
I Perstorps kommun är  biblioteket en mötesplats där det går det att läsa eller låna 
böcker och tidningar gratis. På biblioteket kan du också låna dator och besöka 
evenemang, föreläsningar och aktiviteter för både vuxna och barn.  
 
Det finns också: 
- Aviseringar 
- Biblioteksvisningar, klassbesök och bokprat 
- Fax 
- Fjärrlån 
- Inköpsförslag 
- Kopiering 
- Påminnelse innan sista dag för återlämning 
- Scanner 
- Trådlöst nätverk 
- Utskrifter
- Utställningar



Språkcafé
Vill du lära dig prata bättre svenska? Kom till bibliotekets språkcafé! Vi pratar 
svenska med varandra och dricker en kopp kaffe. Vi träffas på tisdagar på  
biblioteket. Även du med svenska som modersmål är välkommen att delta. 
Språkcaféet anordnas i samarbete mellan Perstorps kommun, Röda Korset, Lions 
Club, Rotary och SIMS. 
 
Perstorps bibliotek: Torggatan 5 28431 Perstorp  
Telefon: 0435-39230 E-post: bibliotek@perstorp.se

Myndigheter

Migrationsverket – anhöriginvandring, svenskt medborgarskap  
och främlingspass  
Migrationsverket har fått sitt uppdrag av riksdag och regering. Det är  
Migrationsverket som har fått uppdraget att pröva ansökningar från personer  
som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd från förtryck
och förföljelse, för att studera, flytta till anhörig eller ansöka om svenskt
medborgarskap. Varje år beviljas ett stort antal människor svenskt  
medborgarskap.
Medborgarskapet ger en rad rättigheter till exempel att rösta i riksdagsvalet. 

Adress: Björkhemsvägen 15F, 291 25 Kristianstad. Telefon: 0771-235235



Arbetsförmedlingen – Inskrivning, planering för arbete
Arbetsförmedlingens uppdrag handlar om att bidra till en väl fungerande
arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen ska hjälpa till att hitta arbete åt
arbetssökande och kandidater åt arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har
också fram till 31 december 2016 uppdraget att samordna, stödja och
skapa förutsättningar för flyktingars etablering. Från den 1 januari 2017
går detta uppdrag åter till Migrationsverket. Etableringsinsatserna pågår
upp till 24 månader. Det är Arbetsförmedlingen som fastställer, efter
samråd med Länsstyrelserna och Migrationsverket, en länsvis fördelning
av mottagningsbehovet i varje län. 
 
Första onsdagen efter ankomsten till ditt nya boende, ska du anmäla dig till
Arbetsförmedlingen i Klippan. De har öppet måndag, onsdag och fredag mellan 
klockan 10-16. 
 
Adress: Östra Nygatan 2, 264 33 Klippan. Telefon: 0771-600000 

Skatteverket – folkbokföring och id-kort
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering,
folkbokföring och registrering av bouppteckningar. De utfärdar id-kort för
personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fodringar.
Personer som bor i Sverige är registrerade och detta kallas för folkbokföring.
I folkbokföringsregistret finns information som namn, adress,
personnummer, namn på make eller maka, barn och medborgarskap. 
 
Adress: Carl Krooks Gata 24, 252 25 Helsingborg. Telefon: 0771-567567

Försäkringskassan – inskrivning och socialförsäkringsförmåner
Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen
i Sverige. De utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner.
Försäkringskassan betalar ut olika bidrag, varav hälften går till sjuka och personer 
med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barn och
familjer i form av bland annat barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag.
Försäkringskassan är även utbetalande myndighet till Pensionsmyndigheten
och har också det samordnade ansvaret att arbeta för att den
som är sjukskriven ska komma tillbaka till arbetslivet. 
 
Adress: Östra Nygatan 2, 264 33 Klippan. Telefon: 0771-524524



CSN – studiemedel, studiehjälp, hemutrustningslån
I Sverige ska alla kunna studera på universitet oavsett socioekonomisk
bakgrund. CSN är den organisation som beslutar om och betalar ut det
svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i
Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen. 

Du som kommit som flykting till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet
eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa
saker till ditt hem, exempelvis möbler och porslin. Flyktingar i Sverige kan
även ha rätt till studiestöd. Studiestöd är bidrag och lån för studier. När
det gått två år från det att du fick ditt hemutrustningslån, ska du börja
betala tillbaka lånet. Innan du ska börja betala får du ett brev från CSN
med information om när du ska börja.  
 
CSN skickar sedan räkningar till dig så att du vet hur mycket du ska betala varje 
månad. Har du fått fakturor, men kan inte betala, måste du ansöka om att få vänta 
med betalningen hos CSN. Det kallas att ansöka om anstånd.

Region Skåne – hälso- och sjukvård
Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.
Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne
och har ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv,
kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö – och klimatfrågor i Skåne.
Sjukvården är den största verksamheten i Region Skåne. Det finns över
200 mottagningar med olika inriktningar inom närsjukvården i Skåne.



Till sist vill vi tipsa om ett par olika saker som vi tror du kan ha nytta av att  
känna till och hålla koll på, för att antingen bekanta dig med vår kommun, med  
det svenska språket eller med frågor som kan vara intressanta för dig av andra skäl. 

Barnkanalen och Bolibompa
Ett tacksamt sätt att lära ett nytt språk är att lyssna och titta på barnprogram.
Missa inte barnkanalen på tv, deras hemsida eller app. Där finns
massor av program att titta på som kan tilltala liten som stor och berika
språkutvecklingen i svenska. Allting är gratis och tillgängligt för alla.  
Se mer på: www.barnkanalen.se 

The local voice
Sidan presenterar den senaste informationen kring frågor som
kan vara aktuella för dig som är asylsökande eller nyanländ. Hemsidan är
på engelska och uppdateras löpande: www.thelocal.se

Radio Kristianstad 101,4 eller Radio Malmöhus 89,5 
Via Sveriges Radios lokala stationer kan du lyssna på lokala nyhetsuppdateringar
och information om vad som händer i Skåne.

InformationSverige
På denna sida finner du information om Sverige. Sidan riktar sig till dig
som är nyanländ i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om
det svenska samhället. Informationen finns tillgänglig på flera olika språk.
www.informationsverige.se 

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Om du upplever att
du blivit utsatt för diskriminering kan du kostnadsfritt vända dig till en
lokal antidiskrimineringsbyrå för juridisk rådgivning och hjälp. 
www.adbhelsingborg.se

Några tips

Välkommen till Perstorp!



Perstorps kommun finns på webben och sociala medier. 
Här kan du följa politiska beslut och få information om vad  
som händer och gäller.  
Välkommen också att ställa frågor och lämna synpunkter. 

Webbplats:  
www.perstorp.se

Facebook:
www.facebook.com/perstorpskommun 
 
Instagram:
www.instagram.com/perstorpskommun

Twitter:
www.twitter.com/perstorpskommun

Besöksadress:     Telefon:
Torget 1, 284 31 Perstorp   0435-390 00, 0435-392 00

Öppettider:     E-post:
Måndag-torsdag: 08.00-16.30  kommunhuset@perstorp.se 
Fredag: 08.00-15.00    vaxel@perstorp   
(Lunchstängt: 12.00-13.00)   kontaktcenter@perstorp.se

Håll koll på din nya kommun!


