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Tjänsteskrivelse 

Riktlinjer för kommunala sommarjobb 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar riktlinjer för sommarjobb. 

Ärendet i korthet 
Utbildningsnämnden har tagit över ansvaret för administration och fördelning av 
sommarjobb. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för 
sommarjobb. Riktlinjerna innehåller följande delar: 
- Urvalskriterier 
- Handläggning av sommarjobben 
- Ansökan och fördelning av platser 
- Sommarjobbsperioden 
 
Enligt förslaget ska utbildningsnämnden varje höst utifrån riktlinjerna fatta beslut om 
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 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-20, Riktlinjer för kommunal sommarjobb 
2. Förslag, riktlinjer för kommunala sommarjobb 

Susanna Falk Linda Hallén 
Utbildningschef  Avd.chef Verksamhetsutveckling
  

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten 
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Riktlinjer för kommunala sommarjobb 
Fastställda av utbildningsnämnden åååå-mm-dd § xx 

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Enheten för integration och SYV 

Ungdomar som är folkbokförda i Vallentuna kommun har möjlighet att söka 
sommarjobb inom kommunens egna verksamheter.   

Urvalskriterier 

För att söka sommarjobb i Vallentuna kommun ska du uppfylla följande: 

• Du ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun från det att ansökan öppnar till och 
med sista arbetsdag period 3. 

• Du ska inte tidigare ha sommarjobbat hos kommunen. 

• Du ska kunna jobba hela den valda perioden. 

• Beviljat sommarjobb omfattar tre veckor med ca 30 arbetstimmar per vecka. 

 

Varje höst beslutar utbildningsnämnden om 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. 

Handläggning av sommarjobben 

Varje handläggningsår börjar med en utvärdering av föregående års process och 
utfall. Ungdomar och handledare ombeds att fylla i en webbenkät. Eventuella 
synpunkter från medborgare och vårdnadshavare som inkommit läggs till. Vissa 
arbetsställen besöks för att få en än mer nyanserad bild av hur genomförandet 
fungerat.  
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Utbildningsnämnden får ta del av utvärderingen och eventuella förändringar tas i 
nämnd under senhösten. Nämnden har i uppdrag att sätta budgeten, ta fram 
urvalskriterier, bestämma fördelningsprincip och samt vilka arbetsområden som ska 
erbjuda lämpliga platser. 

Externa webben uppdateras ett par gånger under året. Efter årsskiftet uppdateras 
aktuella datum för årets ansökan och antagning. Informationstexter uppdateras 
utifrån nämndens politiska beslut under senhösten och publiceras i februari. 

Ansökan och fördelning av platser 

Ansökan sker via kommunens hemsida. För den som vill ha stöd i ansöknings och 
antagningsprocesser erbjuds informationsträffar.  

Då antal platser är begränsade uppmanas alla unga att även söka andra sommarjobb. 
De ungdomar som sökt men inte erhållit en plats kommer att få stöd i att söka andra 
sommarjobb. 

När alla platser är fördelade kontaktas arbetsplatserna och erbjuds handledarstöd.  

All information gällande ungdomen så som kontaktuppgifter, 
vårdnadshavare/anhörig, CV, lön, jämkning, vanliga frågor m.m. finns samlat under 
ett och samma webbverktyg. Vidare finns generell information på externa webben. 

Sommarjobbsperioden 

Inför periodstart ombeds aktuella ungdomar att kontakta sina handledare, ca tio 
dagar innan första arbetsdag.  

Den som önskar särskilda anpassningar utifrån ålder och mognad bör meddela sin 
arbetsplats så snart den tilldelats. 

Om arbetsplatsen kräver särskilda arbetskläder/skyddskläder är det arbetsplatsen 
som står för dessa. I övrigt så ansvarar ungdomen själv för arbetskläder och ska följa 
de gängse regler som gäller för respektive arbetsplats.  

Resor till och från arbetet står ungdomen för medan reson inom arbetstid bekostas av 
arbetsgivaren. 

Det är arbetsplatsen som är ansvarig under hela arbetsperioden. Handläggaren kan 
bistå med enklare frågor och HR för frågor kring lön. 
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