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INTERPELLATION 

Om sommarlovsentreprenörer 

och sommarjobb i staden 
Centerpartiet har under en längre tid arbetat för fler sommarjobb i 

staden för Lidingös ungdomar samt införande av sommarlovs-

entreprenörer som ett sätt att ge fler ungdomar möjligheten att prova 

på företagande.  

I februari rapporterade Mitt i att intresset för att söka stadens sommarjobb var 

stort. Fyra dagar efter att ansökan öppnat hade 200 ungdomar sökt jobben! 

Staden anordnar dock endast 36 sommarjobb med egna medel. Om staden får 

bidrag från arbetsförmedlingen kan eventuellt ytterligare sommarjobb tillskapas. 

Sommarjobb är en viktig del i ungdomars utveckling. Möjlighet att få en första 

arbetslivserfarenhet och rad i sitt CV samt en möjlighet att växa som individ när 

de får ansvarsområden att klara av. Dessutom kan sommarjobben om de 

används rätt ge mervärde för Lidingöborna med bättre skötsel på stadens mark, 

längre öppettider på idrottsanläggningar eller roligare aktiviteter för de äldre på 

stadens äldreboenden som några exempel.  

Förutom sommarjobb arrangerar många kommuner sommarlovsentreprenörer. 

Det är en möjlighet för ungdomar att prova på företagande under en sommar. 

Ett vanligt upplägg är att ungdomarna som antas har ett startbidrag på 2000 

kronor, en vecka där de får lära sig grunderna i företagande och sedan fyra 

veckor att genomföra sin affärsidé med hjälp av handledare. Sommarlovs-

entreprenörskap är ett bra sätt att öppna upp för fler unga att se möjligheten 

med företagande och ge fler självförtroendet att starta företag senare i livet.  

Liksom sommarjobb kan sommarentreprenörskap skapa mervärde för 

Lidingöborna. Exempel som skapats i andra kommuner är tjänsteföretag som t 

ex hjälper med skötsel av trädgård, pop-up-kaféer eller vad sägs som en 

utomhusbio. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för omsorgs- och 

socialnämnden Birgitta Sköld (LP): 

- Hur många sommarjobb kommer staden kunna skapa under sommaren 

2019? 

- Anser du att antalet sommarjobb staden erbjuder är tillräckliga i 

förhållande till efterfrågan? Varför eller varför inte? 

- Vilka är anledningarna till att staden inte ger ungdomar möjligheten till 

sommarlovsentreprenörskap på Lidingö? 

 

________________________ 

Patrik Buddgård (C) 


