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Viktiga frågor och uppgifter DU behöver ta del av ifall du vill bli sommarlovsentreprenör.


Varför måste jag vara med på ”kickoff”-introduktionsveckan 15-22 juni 2015 samt vid en dag i slutet
på sommarlovet?
För att få en kickstart och för att få stipendiet på 2000 kr (även kallat startkapital/ersättning) är det
SUPERVIKTIGT att DU är med denna första vecka oavsett om du/ni tänker arbeta med ert företagande i början,
i slutet på … eller under hela sommarlovet. Denna vecka innehåller viktiga utbildningsmoment, viktig
information och du får dessutom chansen att möta många andra med olika erfarenheter av företagande –
entreprenörskap. Du kommer även lära känna andra sommarlovsentrepenörer i Sävsjö kommun. Det är viktigt
att DU även deltar i uppföljande utvärdering mm. Vi kan bli bättre!
 Varför behöver vi underskrifter av dig OCH din/dina vårdnadshavare?
Om du är under 18 år krävs ett medgivande från din/dina vårdnadshavare. Underskriften ger enligt PUL
(personuppgiftslagen) oss möjligheten att använda våra IT-system och hantera personuppgifter.
Vi vill även kunna filma, fotografera och på olika sätt dokumentera verksamheten och behöver era medgivande
för detta. Dessutom kommer ni under ”kickoff”-introduktionsveckan även få en viss utbildning i frågor om
sekretess och säkerhet, övningar i administration, kontraktsskrivning medmera.
 Vad får detta för konsekvenser för mig i förhållande till skatteverket?
Konceptägarna ”Sommarlovsentrepenör” har sedan många år en kommunikation igång med skatteverket. Vilka
regler som gäller går att få via deras hemsida. www.skatteverket.se eller Sommarlovsentreprenörer |
Skatteverket . Vid ”kickoff”-introduktionsveckan kommer vi bland annat gå igenom dessa frågor. OBS! Ifall du
även har andra inkomster under året så kommer de räknas samman med de du får i detta koncept.
 Kommer jag få mindre pengar än andra feriepraktikanter?
Sommarlovsentrepenören är ett koncept som är något helt annat än en feriepraktik. Du kommer få en god
inblick i att vara ung företagare och du kommer knyta viktiga kontakter för framtiden. Oavsett om du kommer
bli egen företagare eller arbeta som anställd så får du värdefulla erfarenheter. Vi kan INTE garantera att du får
lika mycket pengar som feriepraktikanterna! Men, du har goda chanser att få mer pengar kvar beroende på hur
mycket du jobbar, vad det är du jobbar med osv.
 Kan jag arbeta tillsammans med någon annan sommarlovsentreprenör?
Ja det kan du. Men ni båda måste var för sig anmäla er på webbformuläret samt fylla i var sin blankett och
skicka in den innan den 9 maj. Skriv namnen på blanketten på den/de som du vill ha som partner. Ni kommer i
så fall få skriva ett kontrakt så att alla inblandade vet vad som gäller till exempel hur arbetet ska utföras. Hur
intjänade pengar skall fördelas medmera.


Kan jag samtidigt söka både ferieplats och till sommarlovsentreprenör? Vad händer om jag inte får
bli sommarlovsentreprenör? Blir jag utan sommar jobb då?
Vi vet inte hur stort intresset för sommarlovsentreprenör blir. Vi tolkar önskemål om sommarlovsentreprenör
som förstahandsalternativ. Du kan inte ta del av båda möjligheterna under samma år.
 Vilka lagar och regler gäller för sommarlovsentreprenören?
Information finns dels tillgänglig via kommunens hemsida. Det viktigaste är att delta i introduktionen eftersom
vi kommer göra viktiga genomgångar. Vårdnadshavare/Målsman kommer även få ta del av information och ge
sitt medgivande. Mentorer och handledare kommer i dessutom finnas till hands för råd och stöd.

