
INFÖR FLYTTEN
 □ Besök skelleftea.se för information  

kring boendealternativ.
 □ Jämför offerter fån olika flyttfirmor eller 

boka flytthjälp från familj och vänner 
 □ Undersök förutsättningarna gällande ert 

boende, t ex. förråd, husdjur, parkering.
 □ Är ni bilägare? Fungerar den i vinterklimat, 

finns dubbdäck och motorvärmare? 
 □ Kontakta din hyresvärd om det finns  

kallparkering eller möjlighet till elstolpe?
 □ Se över er vintergarderob. 

INFÖR ARBETET
 □ Arbetar ni obekväm arbetstid? Begär sche-

ma och anställningsavtal från arbetsgivaren 
för att säkra upp en barnomsorgsplats.

 □ Kolla upp transport mellan ditt arbete och 
din bostad.

 □ Besök skebuss.se och undersök dina  
alternativ till kollektiva resor 

 □ Cykling är möjligt året runt, kan du använda 
cykel som transportmedel?

 □ Om du behöver bil, finns parkering 
på din arbetsplats?

INFÖR KURSSTART
 □ Tacka ja till din plats på utbildningen och 

registrera dig på kurserna 

 □ Säkerställ när din utbildning startar och  
om det finns obligatoriska förkurser. 

 □ Ordna med utbildningsmaterial
 □ Se lärosätes hemsida för information  

om hur området ser ut.
 □ Kontakta ditt utbildningssäte för vidare  

information gällande dina studier.

MYNDIGHETER OCH SERVICE
 □ Adressändra hos Skatteverket och  

eftersänd er post.
 □ Flytta försäkringar för hem, bil, person.
 □ Kolla upp bredbandsalternativ.  
 □ Se över era mobila abonnemang,  

välj ett som fungerar i Skellefteå.
 □ Kolla upp elavtal och eventuella  

depositioner för ert boende.

SJUKVÅRD
 □ Besök 1177.se för att lista alla i familjen  

på en vårdcentral och gör en journalflytt.
 □ Lista alla i familjen på folktandvården  

eller hos privat tandläkare
 □ Kontakta Region Västerbotten vid mer  

specifika frågor kring sjukvård.  
 □ Se över veterinärer i området vid  

medföljande husdjur.  

SE FORTSÄTTNING FÖR BARNOMSORG  
OCH FRITIDSAKTIVITETER ⟶

Gör dig redo inför din flytt genom att
bocka av alla punkter i listan.

Har du frågor? Ring inflyttarservice 
0910-73 50 00, knappval 4  

eller maila inflyttare@skelleftea.se
Checklista!



BARNOMSORG OCH SKOLGÅNG
 □ Ansök om plats via kommunens hemsida. 

Handläggningstiden är 3 månader.
 □ Inskolning inom barnomsorg görs endast 

under skolans läsår.
 □ Läs mer om hur ansökningsförfarandet går 

till på kommunens hemsida.
 □ Ansök om skolplacering och fritidsplats för 

grundskolan via kommunens hemsida,  
handläggningstid är 2 veckor.

 □ Se över ert behov av skolskjuts via  
kommunens hemsida.

 □ Vid frågor gällande barnomsorg,  
kontakta kundtjänst. 
 

FRITIDSAKTIVITETER
 □ Skellefteå är den förenings tätaste staden i 

Sverige, hitta föreningar som passar er.
 □ Inspireras på visitskelleftea.se, här finns 

tips på restauranger, barer, caféer, bibliotek 
med mera. 

 □ Friluftsliv finns runt knuten, kolla upp  
närmaste eljjusspår, utegym, lekplatser  
eller vandringsled. 

 □ Inflyttaraktiviteter sker löpande, besök kom-
munens inflyttarsidor för mer information.

 □ Gå med i ”Tipsgruppen Skellefteå”  
på Facebook.

 □ På kommunens hemsida under Uppleva  
och göra hittar ni fler tips till er fritid.

Gör dig redo inför din flytt genom att
bocka av alla punkter i listan.

Har du frågor? Ring inflyttarservice 
0910-73 50 00, knappval 4  

eller maila inflyttare@skelleftea.se
Checklista!
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