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Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. 
Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har 
”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst! 

 

 

Unga sommarlovsföretagare i 
Sundbyberg rustas för framtiden 

I sommar kan Sundbybergsungdomar prova på att driva företag. Programmet 
ingår i stadens arbete för att rusta ungdomarna för framtiden, och ska öka 
intresset för eget företagande. Redan nu går det att ansöka om en plats.  

30 ungdomar kommer att kunna delta under det fyra veckor långa programmet som syftar till att 
utveckla den entreprenöriella förmågan. Med nära handledning och stöttning ska företaget 
Indivator hjälpa till att bygga självförtroende, mod och drivkraft hos deltagarna. 

− Satsningen på ungas entreprenöriella förmåga är viktig. Vi vill att ungdomarna ska upptäcka 
företagandet som ett alternativ till anställning, men framförallt vill vi erbjuda dem möjligheten att 
prova på sin egen förmåga, säger Sharif Pakzad, näringslivschef. 

Programmet startar den 1 juli, och Indivator har redan börjat ta emot ansökningar. Sommarlovs-
företagarna får en veckas utbildning, då de ska utveckla en affärsidé och hitta vänner att driva 
företaget med. Med ett startkapital på 2 000 kronor följer sedan tre veckors eget företagande. 

− Vi arbetar med olika satsningar för att ge ungdomar goda möjligheter att komma närmare 
arbetsmarknaden. Vi ser mycket positivt på projektets utvecklingsmöjligheter på lång och kort 
sikt. Det ger våra ungdomar insikt och kunskap om företagandets möjligheter och utmaningar, 
säger Siyamak Sajadian (MP), näringslivsrådets ordförande. 

För mer information, kontakta:  

Sharif Pakzad, näringslivschef, 08 – 706 87 62, sharif.pakzad@sundbyberg.se  

Siyamak Sajadian,(MP), näringslivsrådets ordförande, 08 – 706 80 45, 
siyamak.sajadian@sundbyberg.se  

Karolina Moe, pressekreterare, 08 – 706 80 69, karolina.moe@sundbyberg.se 

Fakta: 
Programmet är en del av arbetet att rusta sundbybergare för framtidens arbetsmarknad.  
30 ungdomar, fyra veckor, 2 000 kronor i startkapital 
Ansökan via www.roligastesommarjobbet.se 
Samarbetspartnern Indivator har sedan 2009 utbildat 500 sommarlovsföretagare, huvudsakligen i Uppsala län.  
99.6 % av dessa uppger att de skulle rekommendera programmet till en vän.  
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