Välkommen till
Umeåregionen

Frivillig spridning över landet – information till asylsökande

Bjurholm | Nordmaling | Robertsfors | Vindeln | Vännäs | Umeå

Det här är Umeåregionen
Umeå kommun bildar tillsammans med Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner Umeåregionen. Det är både ett geografiskt
område och ett samverkansorgan. Kommunerna har
en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för
bra livsvillkor och samhällsservice, men också för att
främja näringsliv och tillväxt.
 Samarbetet har medfört att kommunernas arbete
har blivit effektivare och att gemensamma resurser
kan nyttjas på ett bättre sätt. Det gör också den ekonomiska handlingskraften större, så att kommunerna
kan erbjuda gemensamma tjänster och service till en
lägre kostnad.
Umeåregionen är också en av Sveriges främsta
tillväxtregioner. Här finns två universitet, ett dynamiskt
näringsliv och ett rikt kulturliv. Samverkan och idéutbyte över kommungränserna ger goda möjligheter för
människor och företag att utvecklas.
Samverkan inom flyktingmottagning
Umeåregionens kommuner samverkar även när det
gäller mottagning av flyktingar. Till exempel har vi
startat detta projekt för att informera asylsökande om
vilka möjligheter till arbete som finns i Umeåregionen
men även till boende, studier och fritid. Vi vill att fler
ska komma hit istället för att flytta till stora städer i
södra Sverige. I de små kommunerna kan man leva
ett tryggt liv för hela familjen och ändå ha tillgång till
en större stad. Projektet heter ”Frivillig spridning över
landet – information till asylsökande”.

Det här kan flyktingmottagningen	
i Umeåregionen erbjuda
•

Flyktinghandläggare som tar emot och 		
ger stöd till introduktionen i samhället
•	Svenskundervisning minst 15 timmar 		
i veckan, som en del av introduktionen
•	Praktik
•	Kontakt med Arbetsförmedlingen inom 		
sex veckor
•	Stöd i familjeåterföreningsärenden
•	Stöd av arbetslivscoach
•	Möjlighet till fritidsaktiviteter genom 		
studieförbund och frivilliga organisationer
Det här förväntar vi oss av dig
•	Att du deltar på heltid i introduktionen,
40 timmar i veckan, om heltidsaktivitet 		
finns
•	Att du medverkar aktivt till att nå de mål 		
som du sätter upp tillsammans med
flyktinghandläggare, arbetsförmedlare eller 		
andra aktörer under introduktionen
•	Att du medverkar aktivt till att så snabbt 		
som möjligt nå egen försörjning
•	Att du läser svenska på den ort i Umeå-		
regionen som bedöms passa dina
förkunskaper bäst
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Välkommen till
Bjurholms kommun
Bjurholm är Sveriges minsta kommun med cirka
2 600 invånare på en yta av 1 374 kvkm. Här är
det nära till allt och vi som bor här trivs, vi har
lägsta brottsligheten, lägsta hyrorna och är
lärartätast i Sverige.
Boende
Bjurholm har stora möjligheter till val av boende. God
tillgång till lägenheter samt såväl nya som gamla villor
till låga priser på landsbygd eller i tätort.
Service
I Bjurholm har du nära till allt du behöver. Det finns
affärer med livsmedel, kläder, skor osv. Bibliotek,
simhall, sporthall, post, banker och närköp och
naturligtvis vårdcentral med läkare, distriktssköterskor
samt tandvård.

kanot i Öreälven. Vi har långa vackra vandrings- och
ridleder i vildmarken och ett bra fritidsfiske.
 Det finns ett brett föreningsliv i Bjurholm, allt från
sportklubbar till musik- och kulturföreningar. Vi har
också ett flertal studieförbund med ett varierande
utbud.
Kommunikationer
Bussförbindelserna till Umeå är goda, det går flera
bussar om dagen. Resan till Umeå, på 60 km, tar ca
60 minuter. I Umeå finns också flygplats och i Vännäs,
dit resan tar ca 30 minuter, finns tågstation.

Arbete och näringsliv
Näringslivet i Bjurholm består av ett brett spektrum
från små tillverkande företag till högteknologisk industri. I kommunen har servicenäringarna stor betydelse. Kommunens profilföretag är koncentrerade till
jord- och skogsbruk samt verkstads- och plastindustri.
Tack vare att Bjurholm är så litet har vi korta beslutsvägar och närhet till politiker och tjänstemän.
Barnomsorg och skola
I kommunen finns låg- mellan- och högstadium. Vi har
en väl fungerande fritidsverksamhet för skolbarnen
samt en bra barnomsorg som består av både förskoleavdelningar samt privata dagbarnvårdare.
Utbildning
Du har möjlighet att läsa SFI på Castorskolan i
Bjurholm. Komvux finns i Vännäs ca 30 km norrut.
Universitetet i Umeå ligger på pendlingsavstånd.
Kultur och fritid
Vi har i vår kommun en mängd möjligheter för dig
som är intresserad av idrott och friluftsliv. 2 km från
centrala Bjurholm ligger en 18-håls golfbana. Vi har ett
utbyggt nät av elljusspår för skidåkning vintertid och
löpning sommartid. Rågbergets slalombackar ligger
ca 1 mil från centrum. Sommartid kan man paddla

Flyktingsamordnare
Elisabeth Nordlund
Tel: 0932-140 75, 070-408 71 40
elisabeth.nordlund@bjurholm.se
www.bjurholm.se

Välkommen till
Nordmalings kommun

Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid
kusten. Här finns offentlig service, fina motionsanläggningar och en lugn och trygg miljö. Vill du
nå stora arenor, köpcentra och kulturhus har du
45 minuters resa i vardera riktningen så når du
Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr. I Nordmalings kommun bor ca 7 400 invånare.
Boende
De flesta i Nordmaling bor i egna hem, men det finns
även lägenheter att hyra både inne i centrala Nordmaling och ute i byarna runt om i kommunen.
Service
I Nordmalings kommun finns all den offentliga service
du behöver för ett gott liv. Här har du också matvarubutiker, bank och post, ett antal butiker och restauranger.
Arbete och näringsliv
I Nordmalings kommun finns en stark industriell
tradition. Företagsstrukturen består idag av många
småföretag och ett fåtal större, t ex Olofsfors AB,
Masonite och Pumpex. Även Nordmalings kommun
är en stor arbetsgivare, främst när det gäller arbeten
inom vård och omsorg.

kultur. Alla har möjlighet att gå med i någon förening
eller starta en egen förening.
 Kommunens främsta besöksmål är Olofsfors bruk,
ett järnbruk med anor från 1700-talet som idag är välbesökt med museum, hantverkare, café, restaurang
och evenemang av olika slag.
Under sommaren lever bygden upp, inte minst är
det kopplat till Hemvändarveckan. Då är det mycket
aktiviteter runt om i kommunen och i centrala Nordmaling genomförs en marknad, dit flera tusen besökare brukar komma. Även under hösten genomförs en
marknad i Nordmaling, som kallas Höstmässan.
Kommunikationer
Läget mellan Örnsköldsvik och Umeå innebär också
att man har de två orternas flygplatser inom räckhåll.
Och därmed ligger resten av världen nära. Den dagliga
busstrafiken längs norrlandskusten med stopp även
på mindre orter underlättar också för en god kommunikation.Just nu byggs Botniabanan, en järnväg som
ytterligare kommer förbättra kommunikationerna. När
banan är klar beräknas restiden bli ca 20 minuter till de
två närmaste städerna.

Barnomsorg och skola
I Nordmaling finns förskola och grundskola för alla
barn. Barnomsorgen och skolan fungerar bra och
föräldrarna kan vara lugna eftersom det är kompetent
och engagerad personal som tar hand om deras barn.
Utbildning
På Artediskolan kan du läsa SFI och vuxenutbildning
i form av grundvux. Det finns också möjlighet till
utbildningar via studieförbunden Vuxenskolan och ABF
i Nordmaling.
Kultur och fritid
Närheten till både skog, älv och hav ger möjlighet till
naturupplevelser. Det finns fina vandringsleder i kommunen och bra fiskeälvar. Är du intresserad av idrott
finns många bra anläggningar som ishall, sporthall,
simhall och slalombacke. Föreningar finns för vitt
skilda aktiviteter som ridning, skytte, fiske, idrott och

Flyktingsamordnare
Dali Eriksson
Tel: 0930-143 33, 070-263 96 22
dali.eriksson@nordmaling.se
www.nordmaling.se

Välkommen till
Robertsfors kommun
Robertsfors kommun ligger mitt emellan Umeå
och Skellefteå. Här bor det cirka 7 000 personer.
Vi är en liten kommun där både barnfamiljer och
ensamstående kan känna trygghet och trivas.
Här är det lätt för både stora och små att få
vänner och det finns många saker att göra när
man är ledig. I Robertsfors är det nära till skolor
och affärer. Det är lätt att ta bussen in till någon
av städerna för att arbeta, studera eller träffa
vänner.
Boende
I Robertsfors bor många i egna hus. Det finns också
många lägenheter. Man kan bo i samhället eller i
någon av byarna i kommunen.
Service
Du behöver inte åka långt för att kunna handla.
Här finns det flera stora affärer där man kan köpa
mat, kläder, tyger eller presenter. Det finns också
bank, tandläkare, vårdcentral, arbetsförmedling och
apotek.
Arbete och näringsliv
I Robertsfors kommun finns flera industrier inom
bland annat elektronik, ytbehandling, gjuteri och
verktygsindustrin. Den största industrin tillverkar
industridiamanter och det är Robertsfors kommun
som har flest anställda. Här jobbar många inom
skola och omsorg.

Kultur och Fritid
När du är ledig kan du simma på badhuset, åka
skidor eller skridskor. Det finns flera idrottsföreningar
inom kommunen med många olika saker att göra.
Fotboll och handboll är vi väldigt duktiga på att spela.
Ishockey eller att vara i ridhuset är bara en del av
föreningslivet.
 Du kan gå på teater, bio eller besöka biblioteket
där det finns många böcker på lättläst svenska.
Tycker du om att fiska, finns det många sjöar runt
om i kommunen med god fisk som lax och öring. Det
finns flera studieförbund som erbjuder kurser i allt
från slöjd och hantverk till språk.
Kommunikationer
Det går fort att åka buss till Umeå. Bussarna går från
tidig morgon till sent på kvällen. Resan tar bara ungefär
50 minuter och många bussar stannar vid Umeå
Universitet och Umeå regionsjukhus där många arbetar
och studerar. Från Robertsfors är det också många
som åker i samma bil till arbete och skola. Alla bussar
till Umeå stannar nära tågstationen och det är lätt att
ta sig vidare ut till flygplatsen. Från Umeå flygplats tar
det 1 timme med flyg till Stockholm.

barnomsorg och skola
I Robertsfors kommun finns det 5 grundskolor,
1 gymnasium och 8 förskolor. Barnomsorg och
skola är en trygg och säker miljö för barn. Den som
går gymnasieskolan får hyra en dator som man får
använda hemma.
utbildning
Som vuxen kan du läsa svenska för invandrare eller
vid någon annan vuxenutbildning. Där kan man också
lära sig att köra bil eller lära sig det mesta för att
kunna arbeta på restaurang, hotell eller med gamla
och sjuka.

Flyktingsamordnare
Inga-Lill Nordström
Tel: 0934-142 93
ilnm@robertsfors.se
www.robertsfors.se

Välkommen till
Umeå kommun
I Umeå bor cirka 111 000 människor, men
de flesta umebor är födda någon annanstans.
Medelåldern är låg, 37 år. I regionen fungerar
Umeå som ett nav.
Boende
Det är svårt att få bostad i Umeå. Efterfrågan på
bostäder är stor och nyproduktionen är hög för att
täcka det behov som finns, för att kunna ta emot alla
nya umebor. Ungefär 7 000 personer flyttar till Umeå
varje år.
Service
I centrum finns omkring 200 butiker och flera gallerior.
Lägg sedan till flera köpcentrum, special- och närbutiker så får man ett stort utbud. I Umeå ligger även
Norrlands Universitetssjukhus vilket borgar för den
modernaste vården som går att få.
Arbete och näringsliv
Det startas många nya företag i Umeå, inte minst
inom den privata service- och tjänstesektorn, utbildning, IT och telekommunikation. Verkstadsindustrin är
stark, liksom handeln och den offentliga sektorn.

Kultur och fritid
Umeå har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Här finns till exempel Sveriges största teaterförening, mängder av museer, sevärdheter, musik, dans
och annat som förgyller livet för både gammal och
ung. Norrlandsoperan finns här, liksom internationella
festivaler för jazz, film och musik. I Umeå finns ett
brett utbud av toppmoderna idrottsanläggningar. Här
finns tre stora idrottscentra till exempel IKSU Sportcenter.
Kommunikationer
Trafiken både till och från Umeå är intensiv – oavsett
om det gäller tåg, bil eller flyg. Umeå flygplats är
landets sjätte största flygplats. Dessutom ligger Umeå
flygplats nära centrum. Med buss tar det 20 minuter
och med bil tio minuter från centrala stan. Just nu
pågår ett av de största projekten någonsin för att
förbättra kommunikationerna längs med kusten fram
till Umeå, Botniabanan.

Barnomsorg och skola
Barnomsorg och grundskola finns för alla barn. Ska du
studera på gymnasiet i Umeå har du många inriktningar att välja bland. Umeå har nämligen Sveriges i
särklass bredaste gymnasieutbud. Umeå erbjuder i
samarbete med Vännäs och Robertsfors kommun 17
nationella program och gymnasiesärskola. Dessutom
specialutformade program.
Utbildning
Umeå har två universitet. Umeå universitet är ett framgångsrikt forskningsuniversitet och inrymmer även
sju högskolor: Designhögskolan, Handelshögskolan,
Konsthögskolan, Miljöhögskolan, Tekniska högskolan.
Polishögskolan och den nyligen inrättade Idrottshögskolan. Sveriges Lantbruksuniversitet är Umeås
andra universitet. Här utbildas bland annat jägmästare.
I Umeå finns även Komvux, SFI och ett flertal studieförbund.

Flyktingsamordnare
Inga-Britt Nilsson
Tel: 090-16 10 00 (vx)
viva@umea.se
www.umea.se

Välkommen till
Vindelns kommun

Här i Vindelns kommun är vi nästan 6 000
invånare, och vi trivs alldeles utmärkt. Kommunen passar bra för barnfamiljer men även
för ensamstående. I Vindeln är det nära till allt,
det är korta avstånd mellan affärer, skolor och
vårdcentral mm.
Boende
Det finns lägenheter inne i samhället och i byarna runt
Vindeln, både i kommunal regi och privata hyresvärdar.
Service
I Vindeln finns allt du behöver. Vi har mataffärer och
butiker med kläder och skor. I Vindeln finns också
järnaffär, färghandel, elektronikaffär och vitvaruaffär.
Här finns också en modern hälsocentral med både
sjukvård och tandvård.
Arbete och näringsliv
I Vindelns kommun finns cirka 500 företag, de flesta
små och medelstora. De största branscherna är
tillverkningsindustrin samt vård och omsorg. Det går
bra för tillverkningsindustrin i Vindeln och de har stort
behov av arbetskraft.
Vindelns Kommun har ett näringslivsutskott, Vindeln
Utveckling, som kan hjälpa den som vill starta eget
företag i kommunen.

Ishall, skyttehall, sporthall och utrymme för en mängd
andra sporter. Många barn och ungdomar i Vindeln
spelar fotboll och ishockey. I samma område finns en
fullt utrustad musiklokal.
Vindeln har också en simhall och motionshall. Strax
utanför Vindeln finns en ridskola. I Vindeln är vi stolta
över vårt breda föreningsliv. Här finns det mesta från
motor och sportklubbar till teater och musikföreningar.
Om man saknar något och vill starta egen förening är
det inga problem!
Kommunikationer
Bussförbindelserna i kommunen är ganska goda och
blir bättre hela tiden. Det tar ca 55 min att åka buss
till Umeå. Det går flera bussar varje dag.
Vi har nära till tre flygplatser, Umeå, Lycksele och
Skellefteå. Det tar mellan 50 min – 1,5 timme att ta
sig till flyget.
 Tåget stannar mitt i centrala Vindeln. Med tåget kan
man åka både söderut och norrut.

barnomsorg och skola
Som förälder känns det skönt att veta att skolan i
Vindeln ger barnen en trygg och bra skolgång. Dagis
och dagbarnvårdare finns runt om i kommunen. Alla
barn har möjlighet att vistas i en miljö anpassad efter
deras behov. Som förälder kan du lita på att barnomsorgen och skolan fungerar. Personalen är kunnig och
engagerad. Barnen är trots allt det viktigaste vi har!
Utbildning
Det finns möjlighet att läsa SFI i Vindeln. Det finns sedan
möjlighet att vidareutbilda sig. Vindeln har Komvux,
Lärcentrum, Folkhögskola och studieförbund.
Kultur och fritid
I centrala Vindeln finns Fritidscentrum. Här har vi samlat en mängd olika aktiviteter på ett och samma ställe.

Flyktingsamordnare
Ulrika Gustafsson
Tel: 0933-140 52, 070-309 60 89
ulrika.gustafsson@vindeln.se
www.vindeln.se

Välkommen
till Vännäs
kommun

Det upplevelsenära Vännäs ligger mitt i Umeåregionen och har 8 500 invånare. Här är livskvalitet lika viktig för stora som för små! Vi är
måna om att hjälpa alla som vill flytta hit och är
duktiga på att stötta företag som vill etablera sig
här. Vännäs erbjuder såväl den lilla ortens varma
gemenskap som det stora samhällets teknik och
service.
Boende
I Vännäs kan du hitta boende oavsett om du väljer att
bo i lägenhet eller villa i tätorterna eller ute i någon av
våra byar.
Service
Vännäs erbjuder ett rikt utbud av butiker. Här finner
du allt från souvenirer och hantverk till antika fynd och
det allra senaste modet på behagligt gångavstånd.
Här finns även dagligvaruhandel, restauranger, banker,
apotek, vårdcentral, tandläkare och bibliotek. I Vännäs
har vi även ett familjecenter. Här inryms barnmorskemottagning, barnhälsovård, familjerådgivning, ungdomsmottagning, öppen förskola och förebyggande
socialtjänst.

ningar och dagbarnvårdare. I Vännäs finns Liljaskolan
en av Umeåregionens största gymnasieskolor med
cirka 1 100 elever. Merparten av eleverna kommer
från Umeåregionen men vi har dessutom elever från
cirka 80 andra kommuner runt om i Sverige samt
elever från våra nordiska grannländer.
utbildning
I Vännäs har du möjlighet att på Liljaskolan läsa SFI.
Liljaskolan kan även erbjuda Komvux. Här finns också
annan typ av utbildning t ex yrkesförare, lokförare,
trafiklärare, vårdutbildning samt logistikutbildningar
med mera. Närheten till Umeå och de goda kommunikationerna gör att det är lätt att studera på universitet. Vi har också många studieförbund i kommunen
som kan erbjuda en rad olika kurser allt från språk
och samhällsfrågor till kultur och fritid.
Kultur och fritid
Kulturen och fritiden i Vännäs kännetecknas av ett rikt
föreningsliv med närmare 160 föreningar. Föreningarna erbjuder mycket, allt från sport av olika slag
till kulturaktiviteter. I Vännäs finns biograf, bibliotek,
ishall, ridhus, elljusspår, slalombacke med halfpipe,
fotbollsplaner, motorsportanläggning, skyttehall, ett
tempererat utomhusbad, tillgång till strövområde,
goda fiskemöjligheter och mycket annat
Kommunikationer
Vännäs är en pendlingskommun vilket innebär att vi
har goda kommunikationer till kommunerna runt omkring oss. Vardagar finns det nära ett 30-tal bussturer
tur och retur Vännäs–Umeå. En resa som tar cirka 30
minuter. Vännäs är en känd järnvägsknut vilket innebär
att det är lätt att ta sig med tåg såväl norrut som
söderut. Dessutom ger närheten till Umeå oss god
tillgång till flygkommunikation. De två större vägarna
som går genom kommunen skapar bra kommunikationer i såväl öst-västlig som nord-sydlig riktning.

Arbete och näringsliv
I Vännäs har vi ett brett utbud av företag. Många är
verksamma inom transportnäringen. Men här finns
även tillverkande industrier, handels och tjänsteföretag. Vännäs har den lägsta arbetslösheten i Västerbotten vilket gör att det är stor efterfrågan på kompetent
personal. Den offentliga sektorn (vård, skola och omsorg) har ett ständigt behov av arbetskraft. Näringslivsservice i Vännäs är duktiga på att hjälpa de som vill
starta eget företag samt hjälper till med utvecklingen
av det lokal näringslivet.
Barnomsorg och skola
I Vännäs är våra grundskolor utspridda geografiskt
i kommunen med både centralt belägna skolor och
flera byskolor. Vi har även särskolan integrerad från
förskola via grundskola till gymnasiet. Vi har en väl
fungerande fritidsverksamhet för skolbarnen samt en
bra barnomsorg som består av både förskoleavdel-

Flyktingsamordnare
Ingrid Lindroth
Tel: 0935-145 85
ingrid.lindroth@educ.vannas.se
www.vannas.se

Arbetsmarknaden
i Umeåregionen
Inom följande yrken ser det ut att vara personalbrist i framtiden.
Hälso- och sjukvård
Läkare
Sjuksköterskor med specialkompetens
Personliga assistenter (arbeta med någon
som har ett handikapp)
Undersköterskor (i vissa kommuner)
Biomedicinsk analytiker

Läraryrken
Gymnasie-/yrkeslärare (fordon/bygg/måleri)
Språklärare t ex spanska/tyska
Specialpedagoger
Musiklärare

Tillverkningsindustrin
CNC-operatörer
Licens- och rörsvetsare
Verktygsmekaniker
Civilingenjör /ingenjör och tekniker
Konstruktörer
Maskin
Elektronik
Elkraftsområde

VVS-montörer – installerar/reparerar
röranläggningar i byggnader
Kylmontörer – installation/underhåll
av kylanläggningar
Elektriker – installation och industri
med erfarenhet
Byggnadsplåtslagare med erfarenhet
Maskinförare inom bygg och anläggning,
t ex grävmaskin
Arbetsledare/platschefer inom VVS,
el och bygg
Ingenjörer/projekteringskonsulter inom
VVS, el och bygg
Arkitekt/planingenjör

Transport
Lastbilschaufförer (t ex ADR, tankbil)
Truckförare (truckkort) – godshantering
Skogsmaskinförare (vissa kommuner)

Restaurang
Specialkockar med utbildning och erfarenhet
Erfarna servitörer

IT/Data
Kvalificerade IT-strateger
Systemerare/programmerare (kompetens
– civilingenjörer data)

Bilverkstäder
Kvalificerade bilmekaniker
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker (t ex lastmaskin, hjullastare, grävmaskin)

Bygg och anläggning
Byggnadssnickare med erfarenhet
Betongarbetare med erfarenhet av
armeringsjobb
Murare/plattsättare med erfarenhet
Mark- och anläggningsområdet speciellt med
rörläggarkompetens (säsongsanställning)

Vikigt att tänka på
när man söker jobb
• Betyg från utbildning
(viktigt att visa specialkompetens)
• Intyg från tidigare arbete
• Legitimation (t ex läkare,
sjuksköterska)
• Kunskap i svenska språket
• Personlig presentation
• Visa vilja och intresse för
jobbet/företaget

Fotografer: Calle Bredberg, Britt Gustafsson, Vännäs Bild, Lars Klefbohm, Bernt Lidström, Mikael Lundgren, UMEÅ KOMMUNS BILDBANK, Vindeln Utvecklings bildarkiv.

Frivillig spridning över landet
– information till asylsökande
För mer information om projektet:
Åsa Kling, 090-16 41 23, 070-256 69 08, asa.kling@umea.se
För mer information om arbetsmarknaden:
Håkan Forsell, 010-486 31 01, 070-342 75 88
hakan.forssell@arbetsformedlingen.se
Projektet är en samverkan mellan Umeåregionens kommuner,
Europeiska flyktingfonden, Arbetsförmedlingen
och Migrationsverket.

