Älvsjö stadsdelsförvaltning
Verksamhetsområde
barn, ungdom och vuxna

Handläggare
Madeleine Hagerth
Telefon: 08-508 21 051

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1.90-2015
Sida 1 (4)
2015-10-02

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2015-10-22

Yttrande över remiss om motion (2015:32)
om sommarlovsentreprenörer
KS 106-873/2015
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:32) inlämnad av
Maria Danielsson (SD) om sommarlovsentreprenörer för yttrande
till Älvsjö, Rinkeby-Kista och Skärholmens stadsdelsnämnder samt
till arbetsmarknadsnämnden och stadsledningskontoret.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 Stockholms kommun inför konceptet
”Sommarlovsentreprenör” och att detta erbjuds som ett
alternativ för feriearbetande ungdomar inom de kommunala
sommarjobben.
Förvaltningen är positiv till projektet ”Sommarlovsentreprenörer”.
Denna form av sommarjobb innebär att marknaden blir bredare för
ungdomen, som då också kan göra ett mer personligt urval.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kansli- och serviceavdelningen
Älvsjö Stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
Växel 08-508 21 000
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Det kräver dock administration och blir dessutom svårt att hantera.
Förvaltningen vill betona att vid ett eventuellt införande måste
administrationen förenklas så mycket som möjligt.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna samt har behandlats i rådet för funktionshindersfrågor och
förvaltningsgruppen 2015-10-15.

Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:32), inlämnad av
Maria Danielsson (SD) om sommarlovsentreprenörer, för yttrande
senast 2015-10-30.
Remissen har lämnats för yttrande till Älvsjö, Rinkeby-Kista och
Skärholmens stadsdelsnämnder samt till arbetsmarknadsnämnden
och stadsledningskontoret.

Motionen
Allas vår gemensamma välfärd är beroende av att nya företag
startas av entreprenörer som har en bra affärsidé.
Projektet ”Sommarentreprenörer” finns i många kommuner.
Intresserade ungdomar skapar sina sommarjobb där de utifrån sin
kreativitet skapar nya affärer och inkomster. Exempelvis kan det
vara sömnad, djurskötsel, hantverk, heminredning, bakning,
fotografering, trädgårdsarbete etc.
Vid sommarlovsstarten genomförs en träningsvecka där ungdomar
får hjälp att skapa sin affärsidé. Ungdomarna försäkras, får ett
startbidrag på 2 000 kronor och får sedan genomföra sin affärsidé
under ett bestämt antal veckor.
Ungdomarna får stöttning från sin handledare samt eventuell mentor
från det lokala näringslivet. I slutet av sommaren samlas
ungdomarna för att redovisa sitt arbete. De får då hjälp med
eventuell redovisning av skatter och avgifter samt information om
hur de ska gå till väga om de vill driva ett riktigt företag senare i
livet.
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”Sommarlovsentreprenörer” kan bli ett bra komplement till ”Ung
Företagsamhet” som ger gymnasieelever i Stockholm chansen att
starta och driva ett företag under ett läsår.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 Stockholms kommun inför konceptet
”Sommarlovsentreprenör” och att detta erbjuds som ett
alternativ för feriearbetande ungdomar inom de kommunala
sommarjobben.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till projektet ”Sommarlovsentreprenörer”.
Denna form av sommarjobb innebär att marknaden blir bredare för
ungdomen, som då också kan göra ett mer personligt urval.
Det kräver dock administration och blir dessutom svårt att hantera.
Ett flertal frågor om hur allt ska administreras uppstår och måste
besvaras;
 Vad ska administreras från stadsdelsförvaltningarna
respektive från utbildningsförvaltningen?
 Vad kan arbetsmarknadsförvaltningen bistå med när det
gäller samordning och att leta mentorer från det lokala
näringslivet?
Förvaltningen vill betona att vid ett eventuellt införande måste
administrationen förenklas så mycket som möjligt.
I många kommuner som erbjuder konceptet
”Sommarlovsentreprenörer” är ansvar och genomförande för
konceptet utlagt på extern utförare. Om detta även ska vara en
möjlighet i Stockholms stad bör det framgå vid ett eventuellt beslut
om införande.
Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Bilaga
Motionen
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