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Satsning på sommarjobb för unga  
Så ska pengar för sommarjobb fördelas 
mellan kommunerna 
 
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor till 
sommarjobb mellan landets kommuner. Antalet folkbokförda 15, 16- och 17-
åringar i respektive kommun har styrt hur fördelningen ser ut. Pengarna ska 
gå till jobb åt ungdomar som gått ut nian samt ettan eller tvåan på gymnasiet. 
Ungdomar som annars kan ha svårt att hitta jobb på egen hand prioriteras.  
 
Arbetsförmedlingen ansvarar för den extra satsningen som har som mål att 
ännu fler unga ska erbjudas feriejobb nu i sommar.  
 
För kommunerna med högst antal 15-17 åringar innebär 
sommarjobbssatsningen ett tillskott på 7-8 miljoner kronor, och för 
kommunerna med lägst antal ungdomar cirka 25 000 kronor. Pengarna ska 
främst användas som lön för arbete inom den kommunala verksamheten där 
kommunen är arbetsgivare.  
 
Tanken är att kommunerna i första hand ska vända sig till unga som behöver extra 
stöd. 
 
– Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand - till 
exempel ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 
nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning - 
ska prioriteras, förklarar arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp. 
 
Kommunerna tecknar överenskommelser lokalt med Arbetsförmedlingen, och 
redovisar efter sommaren hur många unga som fick jobb via satsningen.    
Sommarjobbssatsningen ska inte ersätta redan planerade insatser inom 
kommunerna. 
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Fakta 
 
Så fördelas pengarna mellan kommunerna i Dalarnas län: 
 

   
Kommun Belopp tkr Antal ungdomar 
Avesta 239 718 
Borlänge 579 1 740 
Falun 608 1 826 
Gagnef 125 374 
Hedemora 172 517 
Leksand 167 503 
Ludvika 275 827 
Malung-Sälen 106 318 
Mora 192 576 
Orsa 81 244 
Rättvik 101 302 
Smedjebacken 99 298 
Säter 113 340 
Vansbro 81 242 
Älvdalen 75 224 
Summa länet 3 012 9 049 

 
 


