
Kontakt vid frågor och ansökan: 
Anna-Sara Rannerud, projektledare för Malå Sommarentreprenör 
anna-sara.rannerud@mala.se  
Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, Malå kommun  
Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker 
 

 

        

Malå Sommarentreprenör 
Går du ut nian eller har sommarlov i gymnasiet?  

Du kan under sommaren få möjlighet att starta och driva ett företag istället för ett sommarjobb. Du 
kan starta företaget ensam eller tillsammans med en kompis. 
 

Sommarentreprenörer får:  

Hjälp med att förverkliga en idé till ett sommarföretag 

Startbidrag från Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, Malå kommun på 2000kr/företag 

Lära sig hur man på ett enkelt sätt ska bokföra ert företag 

Träffa andra ungdomar som gör samma resa 

Mentorer (rådgivare) som kommer att finnas tillgängliga under hela sommaren 

I augusti träffas vi igen för att upprätta ett bokslut, avsluta företaget och ni får ytterligare 1000kr/företag 

Alla Malå Sommarentreprenörer är försäkrade under denna period  

 
Vi börjar med en uppstart v.24 där ni får hjälp med att utveckla er affärsidé, marknadsföring,  
starta igång och hur ni ska driva företaget under sommaren. 
 

Krav för startbidrag: medverkan under hela uppstartsveckan och sedan aktivt driva företaget under minst 
2 veckor, men ni har möjlighet att driva företaget under hela sommaren. 
Torsdag den 12 augusti avslutar vi med en träff för upprättande av bokslut och avsluta företagen. 
 

Du får då möjligheten att ”växla upp” startbidraget till en ännu högre inkomst, hur hög den inkomsten blir 
beror på hur mycket du väljer att arbeta i företaget och företagets lönsamhet.  
 

Det är du som väljer hur mycket du vill tjäna i sommar 

  

Begränsat antal: 8 företag 
Sista ansökningsdag: 17 maj 2021 

 
 
 

Frågor om Malå Sommarentreprenörer skickas till anna-sara.rannerud@mala.se 
Detta är ett samarbete mellan Utveckling- och arbetsmarknadsenheten och Nilaskolan på Malå kommun 

samt kommunerna inom Region 10. 
Aktiviteten är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat entreprenörskap. 

 

Ansök här: 



Kontakt vid frågor och ansökan: 
Anna-Sara Rannerud, projektledare för Malå Sommarentreprenör 
anna-sara.rannerud@mala.se  
Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, Malå kommun  
Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker 
 

     

Malå Sommarentreprenör 2021 – 
unik möjlighet för din ungdom! 

 
Utvecklings- och arbetsmarknadsenheten i Malå kommun tror på unga människor och vi vill att de 

ska tro på sin egen företagsamhet, därför gör vi denna satsning! 
 

Du är vårdnadshavare till en ungdom som går i årskurs 9 eller i gymnasiet årkurs 1-2 och som under 
sommarlovet ges en unik möjlighet att starta och driva ett företag som alternativ till den traditionella 
feriepraktiken. 

Ungdomarna får genom Malå Sommarentreprenör möjlighet att utveckla sina egna affärsidéer som de sedan 
driver som ett företag under sommaren, antingen själva eller tillsammans med en kompis. 
Genom detta får ungdomarna stärka och utveckla sina entreprenöriella egenskaper, träna på att marknadsföra 
sig själva och sitt företag. Det bidrar till ökat ansvarstagande och gör att ungdomarna kan se en framtid som 
egen företagare.  
Malå Sommarentreprenörer kommer att ha mentorer tillgängliga under sommaren för att ge dem råd och stöd. 

Period  
Vi inleder med en uppstartsvecka v.24 där Malås Sommarentreprenörer får den hjälp som behövs med 
affärsidé, marknadsföring, starta igång sitt företag samt hur det ska bokföras under sommaren. 

Nytt för i år är ett samarbete med övriga kommuner inom Region 10 där vi under vissa delar av startveckan 
genomför ett gemensamt program. Detta gör att ungdomarna får ett större nätverk då de även får träffa andra 
ungdomar från flera kommuner som ska göra samma resa med företag under sommaren. 

Torsdag den 12 augusti ska alla deltagare träffas för att upprätta ett bokslut och avsluta företaget. 

Startbidrag 
Malå Sommarentreprenörer får ett startbidrag på 2000kr per företag efter genomförd startvecka från 
Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, Malå kommun  
Startbidraget ska täcka utgifter som kan krävas vid uppstart av företaget, exempelvis inköp av utrustning och 
material eller kostnader för marknadsföring. 
Efter genomförd avslutning får varje företag ytterligare 1000kr. 
Krav för startbidrag: Ungdomarna ska medverka under hela uppstartsveckan och sedan aktivt driva företaget 
under minst 2 veckor, men med möjlighet att driva företaget under hela sommaren. Samt medverka under 
avslutningen den 12 augusti. 
 

Ungdomarna ges här möjligheten att själva bestämma hur hög inkomsten blir under sommaren, det avgörande 
är hur mycket de väljer att arbeta i företaget och hur lönsamt företaget blir. 

Försäkring 
Alla Malå sommarentreprenörer är försäkrade under den tid som de driver företaget. 
Detta innefattar: Olycksfallsförsäkring via Nilaskolan, Malå kommun. 
                               Ansvarsförsäkring via Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, Malå kommun. 

 
Begränsat antal: 8 företag 

Sista ansökningsdag: 17 maj 2021 
 
 

Aktiviteten är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat entreprenörskap. 

Vårdnadshavare kan 
lämna samtycke här: 
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Ansökan till Malå Sommarentreprenör 2021 
 

Namn, kontaktuppgifter och årskurs: 

 

 

 

Beskriv din affärsidé: 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Vi behöver din och din vårdnadshavares samtycke för medverkan i Malå Sommarentreprenör.  
Fyll i de digitala formulären eller lämna denna ansökan till Anna-Sara Rannerud eller hos  
Oskar Sjölund på Nilaskolan. 
 
Bekräftelse och samtycke till medverkande i Malå Sommarentreprenör 
 

 
_______________________________  ____________________________ 
Deltagarens underskrift                                                      Vårdnadshavarens underskrift  
 

 
När du lämnar in ansökan till Malå Sommarentreprenör så godkänner du att vi sparar person- och 

kontaktuppgifter för försäkring och handläggning. 

Aktiviteten är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat entreprenörskap 


