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Sommarjobbsatsning 2010
Regeringen har anslagit 100 miljoner kronor för sommarjobb år 2010. Syftet är att
underlätta för ungdomar att hitta arbete under sommarlovet, vilket - enligt regeringens
bedömning - blir särskilt svår denna sommar på grund av den ekonomiska krisen.
De anslagna medlen ska fördelas till kommunerna genom Arbetsförmedlingen. Sommarjobben ska erbjudas till ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut
gymnasiets första och andra årskurs. Genom den särskilda satsningen förväntar sig
regeringen att utbudet av sommarjobb ökar med cirka 15 000 platser. Kravet för att få
ta del av de nu anslagna medlen är att det inte ska inverka på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.
Sommarjobbsatsningen syftar till kommunala heltids- eller deltidsanställningar som
ska pågå 2 – 8 veckor under perioden juni till augusti. Sommarjobb får förutom i
kommunerna anordnas inom landsting, samt av dessa organisationer anlitade entreprenörer, och ideella organisationer. Anvisning sker genom kommunerna. Det är des-sutom möjligt att anordna kombinationer av utbildning och praktik. Kommunerna kan
- om de så önskar - erbjuda sommarjobb varvat med sommarskola. Regeringen har
parallellt med sommarjobbsatsningen utökat anslaget för sommarskolor med 20 miljoner kronor för att ge fler ungdomar möjlighet att få slutbetyg och därmed förbättra
sina utsikter att få ett arbete.
Anordnas sommarjobb hos en kommun/ett landsting ska, enligt bestämmelserna i kollektivavtalet, lokala företrädare för Kommunal underrättas.
Fördelning av medel och målgrupp

Anslaget för sommarjobbsatsningen tilldelas Arbetsförmedlingen (Af) som fördelar
medlen till kommunerna. Af använder sig av en fördelningsnyckel som innebär att
kommunerna får ersättning i förhållande till hur stor andel av 15, 16 och 17-åringar,
som var bosatta i kommunen i november 2009.
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Genom sommarjobbsatsningen vill regeringen särskilt underlätta för ungdomar som
annars skulle ha svårt att finna sommarjobb på egen hand, t.ex. ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning. Via sommarjobben ska ungdomarna erbjudas praktisk arbetslivserfarenhet, få nya kontakter och referenser.
Redovisning av anslagna medel

Den statliga ersättningen för sommarjobb ska huvudsakligen användas för att täcka
lönekostnader, men kan även till en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att skaffa nya sommarjobb.
Ersättningen till kommunerna baseras på att en formell överenskommelse tecknas
mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun utifrån tilldelade medel. Arbetsförmedlingschefer med områdesansvar ska ta initiativ till överläggningarna. Af ska ta
fram en särskild mall för överenskommelserna.
Ersättningen för sommarjobben kommer att betalas ut i efterskott. Af kommer att till
anordnarna av sommarjobb skicka ut särskilda blanketter för redovisning och rekvisition av medel. Till rekvisitionen ska bifogas en förteckning med namn, personnummer
och information om tiden som ungdomar arbetat. Slutredovisningen för de kommuner
som tar del av medlen ska vara inlämnad den 30 september 2010.
Uppföljning

Samtidigt med slutredovisning ska kommunerna till Af redovisa antalet sommarjobb
fördelat på:
•
•
•
•

kön,
ålder,
inrikes och utrikes födda samt
personer med och utan funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

Försäkringsskydd

Ungdomar som anställs i sommarjobb i kommuner/landsting har genom avtalsförsäkringarna enligt kollektivavtalet samma försäkringsskydd som övriga anställda.
För ungdomar vilka, genom kommunens satsning, får sommarjobb hos arbetsgivare
som inte är bunden av kollektivavtal, bör intyg inhämtas om att försäkring har tecknats för de anställda, som är jämförbar med de avtalsbundna försäkringarna.
Ungdomar som deltar i utbildning inom ramen för sommarjobbsatsningen är försäkrade för olycksfall i de kommuner där försäkring tecknats för heltid, däremot ej i de
kommuner där försäkringen tecknats för skoltid. Kommuner där försäkring saknas bör
ta kontakt med försäkringsbolag för komplettering av försäkringsskydd. När det gäller
ansvarsförsäkring för de ungdomar som deltar i utbildning eller kombinationer av ut-
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bildning och praktik bör kontakt tas med försäkringsbolag för att få visshet att kommunens ansvarsförsäkring eller Prao - klausul är tillämplig.
Frågor

Frågor kring innehållet i detta cirkulär kan ställas till Vivi Jacobson-Libietis, Torgny
Ljungkvist, Tor Hatlevoll och Åsa Karlsson, Avdelningen för lärande och arbetsmarknad samt Phia Moberg, Avdelningen för arbetsgivarpolitik (Phia frågor rörande kollektivavtal). Samtliga nås på telefon 08-452 70 00.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd för lärande och arbetsmarknad

Per-Arne Andersson

Åsa Karlsson
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