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Relocate – en satsning på
förstärkning och förflyttning
av kompetens
Relocate är ett projekt som ska attrahera arbetskraft till Skellefteå från andra 
regioner i Sverige. Det vänder sig till människor som varit utan arbete under en 
längre tid och målet är att göra det enklare att flytta till Skellefteå för att jobba, 
bo och leva. Deltagarna får stöd och guidning genom hela processen, alltifrån 
att spetsa sin kompetens med utbildningar som kan öka chansen till snabb
anställning, till att hitta boende och nya sociala sammanhang.

Urval till Relocate
Målsättningen är att deltagande i Relocate ska leda till anställning och flytt till Skellefteå. 
Anställande arbetsgivare är därför med redan i det urvalsförfarandet, vilket kan se olika ut beroende 
på arbetsgivare. Northvolt och Arbetsförmedlingen har exempelvis utvecklat en ny simulerad rekry-
teringsmetod (SRM). SRM utgår inte från en persons CV, istället identifieras personens generella 
kunskaper, motivation och fallenhet. I ett fysiskt testrum genomförs simuleringsövningar som 
testar förmågan till samspel med omgivningen, personlighetsrelaterade egenskaper, minne och 
finmotorik.

I Relocateprogrammet ingår:

Webbkursen Insight Skellefteå
Personlig guidning
Träffar
Behovsbaserad utbildning
Inflyttaraktiviteter i Skellefteå



Webbkursen Insight Skellefteå 
Kursen har tagits fram specifikt för Relocate och är en introduktion till Skellefteå. Det är ett enkelt 
sätt att lära sig mer om Skellefteå och hur det är att arbeta, bo och leva här.

Personlig guidning 
Deltagarna får tillgång till ett team med guider som kan svara på eventuella funderingar som dykt 
upp efter kursen Insight Skellefteå. De hjälper även till med planering av deltagarnas personliga 
programinnehåll, ger stöd i bostadssökande och guidar till olika kultur- och fritidsaktiviteter. 

Träffar 
Via Relocate har deltagarna möjlighet att träffa andra personer som är på väg att flytta till Skellefteå. 
Träffarna möjliggör även för deltagarna att möta sina framtida arbetsgivare i Skellefteå. 

Behovsbaserad utbildning 
Deltagare som har ett behov av kompletterande utbildning och/eller validering av sina befintliga 
kunskaper vägleds till anpassade utbildningsinsatser för att öka möjligheterna till anställning. 
Exempel på utbildningar via Vuxenutbildningen i Skellefteå:

• Automationsoperatörsutbildning.
•  Utbildning till materialhanterare – ”Lagerarbetare och truckförare, för en hållbar framtid”.
• Utbildning i industristäd.
• Vård och omsorg. Validering och distanskurser utifrån behov. 

Inflyttaraktiviteter i Skellefteå
I Skellefteå finns det aktiviteter som är särskilt framtagna för den som är nyinflyttad. Relocates guider 
hjälper även deltagarna att komma i gång med olika kultur- och fritidsaktiviteter. 
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Vux-utbildningarna 

är CSN-berättigade

Sammanfattande bild av de olika stegen som en deltagare i Relocate går igenom under Relocate-processen.

Skellefteå kommun kundtjänst 0910-73 50 00 (tryck 4) eller kundtjanst@skelleftea.se. 

www.skelleftea.se/relocate
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