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§ 14
Kommunala sommarjobb 2021 (UN 2021.015)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden fastställer bilagan Kommunala sommarjobb 2021.

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

År 2021 prioriteras ungdomar som är 18-19 år till sommarjobbsplatserna på grund av rådande 
pandemi. Detta då minderåriga, enligt arbetsmiljöverkets regler, inte får arbeta med riskfyllda 
arbeten som kan medföra risk för kontakt med smittämnen. Därför föreslår barn- och 
ungdomsförvaltningen att utbildningsnämnden gör ett avsteg från riktlinjer för kommunala 
sommarjobb år 2021 och möjliggör för ansökningar från de som tidigare har sommarjobbat 
hos kommunen.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Kommunala sommarjobb 2021
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Tjänsteskrivelse

Kommunala sommarjobb 2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer bilagan Kommunala sommarjobb 2021.

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

År 2021 prioriteras ungdomar som är 18-19 år till sommarjobbsplatserna på grund av 
rådande pandemi. Detta då minderåriga, enligt arbetsmiljöverkets regler, inte får 
arbeta med riskfyllda arbeten som kan medföra risk för kontakt med smittämnen. 
Därför föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att utbildningsnämnden gör ett 
avsteg från riktlinjer för kommunala sommarjobb år 2021 och möjliggör för 
ansökningar från de som tidigare har sommarjobbat hos kommunen.

Susanna Falk Lisa Dahlman
Utbildningschef Samordnare

Expedieras till:
Akten
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Kommunala sommarjobb 2021 
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. 

År 2021 prioriteras ungdomar födda 2003 och 2004 till sommarjobbsplatserna på 
grund av rådande pandemi. Detta då minderåriga, enligt arbetsmiljöverkets regler, 
inte får arbeta med riskfyllda arbeten som kan medföra risk för kontakt med 
smittämnen. Utbildningsnämnden gör därför ett avsteg från riktlinjer för kommunala 
sommarjobb år 2021 och möjliggör för ansökningar från de som tidigare har 
sommarjobbat hos kommunen.

Budget och därmed antal platser och lön 
Budgeten för 2021 är satt till 1 miljon kronor. Det ska täcka administration samt cirka 
100 platser. Administrationen sköts av barn och ungdomsförvaltningen inom 
avdelningen för ekonomi och administration.

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 20 år förrän efter sista dagen i period tre. Alla som söker ska 
bifoga ett CV i sin ansökan. 

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. 

Det lokala näringslivet 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska även erbjuda stöd till det lokala näringslivet 
med förmedling av sommarjobbare. 

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 
År 2021 kommer ungdomar som är 18-19 att prioriteras till sommarjobbsplatserna. 
Platserna ska fördelas slumpmässigt via lottning.


