
MALÅ KOMMUN  

    
Oskar Sjölund   

  

 
     

    Information till: 
    Elever i åk 9, elever i gymnasiet med 
    sommarlov  

Var ska du jobba i sommar? 
 
Killar och tjejer som gått ut årskurs 9, gymnasieelever med sommarlov, inklusive killar och tjejer 
inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn som går gymnasieskolans 
introduktionsprogram och erhållit uppehållstillstånd, har under sommaren 2019 möjlighet till 
feriearbete (sommarjobb) genom kommunen, där lön eller handledararvode utgår.  Ett alternativ 
är att vara med i Sommarentreprenör (se specifik information).  
 
Feriearbete är 10 dagar x 8 timmar, alternativt 13 dagar x 6 timmar, inom kommunal 
verksamhet eller åt någon förening inom Malå kommun.  
 
För arbete inom kommunens verksamhet eller arbete åt någon förening inom Malå 
kommun är lönen 57 kr/tim. För arbete inom äldre- och handikappomsorg är lönen 62 
kr/tim. Arbetar du hos något företag är det avtalsenlig lön som gäller.  
 
Kommunens feriearbetsperioder är - i huvudsak – Period 1: v.25-26, Period 2: v.27-
28, Period 3: v.29-30 och Period 4: v.31-32. 
 
Om du vill feriearbeta - Gör så här:  

1. Fundera på med vad och var du skulle vilja arbeta.  
 
Här är några exempel:  
Äldreomsorg, förskola, fritids, parker/gräsklippning, vaktmästeri, miljöstation, 
kommunhuset, skolreceptionen, lokalvård, Galejan, fastighetsskötsel, Grytan, 
biblioteket, turistbyrån, på något företag, någon byaförening, Malå IF, 
Laggträskets fiskecamp, Malå Ridklubb,  Sagabiografen eller annan arbetsplats 
eller förening. I sommar kan man även feriearbeta som Sommarmusikant via 
Kulturskolan (Musikskolan). 

 
2. Ta själv kontakt med det företag, arbetsplats eller förening där du vill 

feriearbeta. Presentera dig, fråga om du får sommarjobba där. Om du får 
positivt svar kom då överens om när du ska arbeta och fråga vem som är 
arbetsledare/handledare.  

 
3. När du gjort det, eller om du behöver hjälp, kontaktar du Barn- och 

utbildningsavdelningen - senast 24 maj. 
 
Ju fortare du besöker arbetsplatsen eller kontaktar den förening där du önskar arbeta, 
desto mer ökar chansen att få det feriearbete du vill ha.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Du är välkommen att göra ett personligt besök, ta kontakt per telefon 0953-140 97 
eller e-posta, oskar.sjolund@mala.se  
 
När du fått feriearbete eller är i behov av hjälp ska du ta kontakt, senast 24 maj.  
Oskar Sjölund, Malå kommun 

mailto:oskar.sjolund@mala.se

