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Tjänsteskrivelse 

Kommunala sommarjobb 2020 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden fastställer bilagan Kommunala sommarjobb 2020. 

Ärendet i korthet 
I riktlinjerna för de kommunala sommarjobben står det att utbildningsnämnden varje 
år ska fastställa följande: 
- Budget och därmed antal platser och lön. 
- Urvalskriterier så som ålder, krav på CV m.m  
- Arbetsområden inom kommunala verksamheter, särskilda satsningar/projekt 
- Entreprenörskap 
- Fördelningsprincip och eventuella särskilda skäl, undantag m.m. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån dessa faktorer tagit fram ett förslag som 
presenteras i bilaga. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-20, Kommunal sommarjobb 2020 
2. Förslag, kommunala sommarjobb 2020 

 

Susanna Falk Linda Hallén 
Utbildningschef  Avd.chef Verksamhetsutveckling
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Kommunala sommarjobb 2020 
Ungdomar som är folkbokförda i Vallentuna kommun har möjlighet att söka 
sommarjobb inom kommunens egna verksamheter. I riktlinjerna för de kommunala 
sommarjobben står att utbildningsnämnden varje höst beslutar om kommande års 
riktlinjer. 

Budget och därmed antal platser och lön 
Budgeten för 2020 är satt till 1 miljon kronor. Det ska täcka administration samt 100 
platser. Administrationen sköt av enheten för integration och studie- och 
yrkesvägledning.   

Urvalskriterier utöver de generella  
Åldersintervallet för året är att ungdomen ska ha fyllt 16 år samma dag som period ett 
startar och får inte fylla 19 år förrän efter sista dagen i period tre. I år ska alla som 
söker bifoga ett CV i sin ansökan. Enheten för integration och studie- och 
yrkesvägledning kommer att hålla workshop hur eleverna ansöker på Mega under 
intresseanmälansperioden. 

Arbetsområden inom kommunala verksamheter, 
särskilda satsningar/projekt 
Barnomsorg, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden ser positivt 
på att tillfråga om andra kommunala verksamheters möjlighet att ta emot. Detta 
kommer att vara helt frivilligt.  
 
I år finns inga särskilda projekt 

Entreprenörskap 
Entreprenörskap kommer att vara en del av alla valbara arbetsplatser. Det innefattar 
en handledd utbildning och ett startkapital om 2000kr.  

Fördelningsprincip och eventuella särskilda skäl 
Platserna ska fördelas slumpmässigt via lottning. Nämnden ger inga undantag för 
särskilda målgrupper eller förtur till en plats utifrån särskilda behov.  
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