
 
 

 
 

SD Kungsbacka  www.sd-kba.se          kungsbacka@sverigedemokraterna.se  

2010-03-08 - Motion 2011:6 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: 
Sommarlovsentreprenör 
 

Äganderätten är en hörnpelare i det svenska samhället och möjligheten att framgångrikt driva 
privata företag skall på alla sätt uppmuntras i Kungsbacka kommun. Allas vår gemensamma 
välfärd är beroende av att nya företag startas av entreprenörer som har en bra affärsidé. Alla 
Kungsbackabor tjänar på ett bra företagsklimat i Sverige och i Kungsbacka där begåvade och 
driftiga entreprenörer ges möjlighet att omvandla sin kreativitet i nya lönsamma företag. 
 

För att underlätta för ungdomar med ett intresse för entreprenörskap vill vi att Kungsbacka 
kommun erbjuder konceptet ”Sommarlovsentreprenör” för ferielediga ungdomar. Projektet 
sommarlovsentreprenör finns redan i många kommuner och verkar vara mycket uppskattat av 
de ungdomar som har genomgått programmet. Hylte, Falkenberg, Laholm och Varberg har 
infört konceptet, se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4356903 
Intresserade ungdomar skapar sina egna sommarjobb där de utifrån sin kreativitet skapar nya 
affärer och inkomster. Endast fantasin begränsar vad ungdomarna skall arbeta med, men 
exempelvis kan det röra sig om att sy, sköta djur, reparationer, heminredning, bakning, 
fotografering, trädgårdsarbete etc. 
 

Hur går då konceptet sommarlovsentreprenör till rent praktiskt? En lokal arrangör, som 
exempelvis Kungsbacka kommun, informerar ungdomar och tar in anmälningar under våren. I 
samband med sommarlovsstarten genomförs en träningsvecka där ungdomar under kreativa 
former får hjälp att skapa sin affärsidé. Ungdomarna försäkras samt får utbetalt ett startbidrag 
på 2 000 kronor och får sedan genomföra sin affärsidé under ett bestämt antal veckor. Under 
sommaren har de stöttning från sina handledare samt eventuella mentorer från det lokala 
näringslivet. I slutet av sommaren samlas ungdomarna för att redovisa sitt arbete. De unga får 
här hjälp med eventuell redovisning av skatter och avgifter. Alla sommarjobbare som 
genomgått programmet får ett fint diplom. Sommararbetet utvärderas och ungdomarna får 
också information hur de skall göra ifall de vill driva ett riktigt företag senare i livet. 
  
Konceptet sommarlovsentreprenör vore ett bra komplement till Ung Företagsamhet som varje 
år ger 300 gymnasieelever i Kungsbacka chansen att starta och driva ett företag under ett 
läsår, se http://www.kungsbacka.se/sitetemplates/KBInformationPage____81404.aspx. Idén 
om sommarlovsentreprenör kan kanske samordnas med Ung Företagsamhet? Konceptet om 
sommarlovsentreprenör kan närmare studeras här: http://www.sommarlovsentreprenor.se/  
 

Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
- Kungsbacka kommun inför konceptet ”Sommarlovsentreprenör” och att detta erbjuds som 
ett alternativ för feriearbetande ungdomar inom de kommunala sommarjobben. 
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