
Botkyrkas unga behöver dig och din förening i sommar!
Sommaren 2013 blev fantastiskt lyckad för Botkyrkas ungdomar. En mångfald av olika jobb inom 
kommunen erbjöds ungdomarna och gav dem bland annat värdefull arbetslivserfarenhet och möj-
ligheter till nya kontakter inför framtiden. 

Undersökningar som Botkyrka kommun har genomfört om sommarjobben 2013 visar på en stor uppskatt-
ning och tacksamhet från ungdomarna. Särskilt har föreningarna utmärkt sig genom sina innovativa och 
kreativa arbetsuppgifter och sitt engagemang i arbetet med ungdomarna.

Nytt för 2014 är politikens ambition att kunna erbjuda samtliga ungdomar som vill ett sommarjobb. 
Vi räknar med att ungefär 1500 platser kommer att behövas. Inför den utmaningen gäller det att vi återigen 
kraftsamlar och arbetar tillsammans mot samma mål. Då kan vi i kommunen erbjuda det som väldigt många 
unga vill ha – meningsfull sysselsättning, att tjäna egna pengar och att komma igång med sin framtid. 

Har du och din förening möjlighet att vara med och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för våra 
ungdomars framtid även sommaren 2014?

Den aktuella gruppen för i år är ungdomar födda -96, -97, -98. De går ut grundskolan, årskurs 1 eller 2 på 
gymnasiet till sommar. Inom Botkyrka kommun är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen an-
svarig för matchning av sommarjobbsplatser, anställningsförfarandet och löneutbetalningarna. Under våren 
kommer föreningsrepresentanter och handledare att bjudas in till handledarträff i syfte att få informera och 
diskutera kring arbetet med ungdomar.

Som förening blir ditt uppdrag att under 3 veckor, 6 timmar om dagen, handleda och sysselsätta ung-
domarna, så att de känner sig välkomna och delaktiga på sin arbetsplats. Arbetet ska vara av enklare 
slag.

Sommarjobben är uppdelade i tre perioder, och det är upp till din förening att bestämma under vilken eller 
vilka perioder ni kan ta emot ungdomar. Perioderna är:  

Period 1: 16 juni – 4 juli
Period 2: 7 juli – 25 juli
Period 3: 28 juli – 15 augusti

Anmälan senast den 1 mars
Anmäl dina jobb genom att fylla i bifogad blankett och skicka den via e-post till:
sommarjobb@botkyrka.se eller med internpost till Sommarjobb, avux, plan 9, Tumba. 
Kontakta Azra Jahic, avux, om du har frågor, tel 08-530 619 40, alt. Joachim Persson tel 08-530 626 98.

Stort tack på förhand för att du ställer upp och ger ungdomar 
i Botkyrka möjlighet att sommarjobba!


