Frågor och svar om
sommarlovsentreprenör 2017
Herrljunga kommun
Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Sommarlovsentreprenör
1. Vad innebär det att vara Sommarlovsentreprenör?
2. Hur gammal måste jag vara?
3. Måste jag vara folkbokförd i Herrljunga kommun?
4. Kan jag ansöka om jag saknar 10 siffrigt personnummer?

Söka Sommarlovsentreprenör
5. Hur ansöker jag och när ska jag senast lämna in en intresseanmälan?
6. Vad är Mina Sidor?
7. Jag har fyllt i fel e-post i min ansökan. Vad gör jag?

När du har sökt
8. När och hur får jag reda på om jag fått erbjudande?
9. Vad händer när jag tackat ja till Sommarlovsentreprenör?
10. Vad händer om jag tackar nej till Sommarlovsentreprenör?

Under tiden som Sommarlovsentreprenör
11. Hur många timmar får jag arbeta?
12. Får jag arbeta på kvällar och helger?
13. Hur fungerar det med lunch och raster?
14. Är jag försäkrad när jag är med i Sommarlovsentreprenör?
15. Vad händer om jag blir sjuk?

16. Hur får jag ett intyg på att jag har medverkat?

Ekonomi/Nytta
17. Hur stort är stipendiet?
18. När och hur betalas stipendiet ut?
19. Tjänar jag något mer?

Svar:
1. Vad innebär det att vara Sommarlovsentreprenör?
Det innebär att man startar och driver sitt eget företag under sommaren.
Sommarlovsentreprenör börjar med 5 dagars utbildning den 19-21 juni samt
den 26 - 27juni. Under veckan har du bestämt din affärsidé och planlagt hur du
ska sälja dina varor eller tjänster. Dessa gemensamma träffar hålls i Borås.
Du ansvarar därefter för att driva din verksamhet på tider som passar dig och
dina kunder.
Varje vecka görs korta avstämningsmöten med handledarna.
Återsamling för avslut och utbyte av erfarenheter sker den 7augusti och 8 augusti
2. Hur gammal måste jag vara?
Du måste vara född -01, -00 eller -99. Du lämnar årskurs 9, är inskriven på
gymnasiet eller går på gymnasiet.
3. Måste jag vara folkbokförd i Herrljunga kommun?
Ja.
Du som är folkbokförd i följande kommuner tar kontakt med din egen kommun:
Tranemo
Svenljunga
Ulricehamn
Borås
Vårgårda
4. Kan jag ansöka om jag saknar 10 siffrigt personnummer?
Nej
5. Hur ansöker jag?
Det är viktigt att du läser vad Sommarlovsentreprenör innebär och söker på
ansökningssidan som länkas via Herrljunga kommuns hemsida (hyperlänk)
Ansökan är öppen tom den 7 april som är sista ansökningsdag för intresseanmälan.

6. Vad är Mina Sidor?
På Mina Sidor kan du se uppgifterna i din ansökan. Här kan du också ändra
dina kontaktuppgifter, t ex om du fått nytt telefonnummer.
När du ansökte fick du ett lösenord skickat till din e-post. Du loggar in på Mina
Sidor med hjälp av ditt personnummer och lösenord. Har du glömt ditt lösenord så klicka på glömt lösenord.
Här ser du om du blir erbjuden Sommarlovsentreprenör. Det är här du tackar
ja eller nej till ditt erbjudande. Tänk på att du bara får ett erbjudande.
Mina sidor kan du ha som app i din smarta telefon.
7. Jag har fyllt i fel e-post i min ansökan. Vad gör jag?
Ring 0513-17031 eller maila på birgitta.saunders@admin.herrljunga.se så
hjälper vi dig.
8. När och hur får jag reda på om jag fått erbjudande?
Du kommer att få ett erbjudande via mail och du hittar det även på Mina Sidor.
Erbjudande om att vara med i Sommarlovsentreprenör kommer att börja meddelas under vecka 16 den och från och med den 17 april till och med senast
den 15 maj ska du ha meddelat om du tackar ja till erbjudandet om att bli
sommarlovsentreprenör
Det är viktigt att du angett rätt mailadress i din ansökan, att den fungerar och
att den är din egen för att inte missa erbjudandet.
Du måste svara inom svarsperioden annars går erbjudandet till någon annan
sökande.
9. Vad händer när jag tackat ja till Sommarlovsentreprenör?
Du kommer att bli inbjuden till en informationsträff där vi går igenom allt som
gäller och börjar bolla affärsidéer.
Det är viktigt att du svarar i telefon och kollar din mail ofta.
10. Vad händer om jag tackar nej till Sommarlovsentreprenör?
Om du sökt Sommarlovsentreprenör är det du blir erbjuden. Du får bara ett erbjudande om att delta i Sommarlovsentreprenör. Om du tackar nej får du inget
annat erbjudande. Du kan inte växla över till feriejobb.
11. Hur många timmar får jag arbeta?
Under kursveckan 19-21 juni samt 26-27 juni och 7 augusti ska du delta
09.00-16.00, den 8 augusti 09.00-13.00 vidare även korta avstämningar 1
gång/vecka under mellanperioden.
För övrigt bestämmer du själv hur många timmar du arbetar.
12. Får jag arbeta på kvällar och helger?
Du bestämmer själv när du ska arbeta men du bör samråda med dina föräldrar
om du planerar att arbeta sena kvällar.

13. Hur fungerar det med lunch och raster?
Under kursveckan 19-21 juni samt 26-27 juni och 7 augusti 09.00-16.00 har du
lunchrast mellan 12.00-13.00. Den 8 augusti 09.00-13.00 blir du bjuden på
smörgås men övriga dagar köper du din egen lunch.
Under dina veckor som Sommarlovsföretagare bestämmer du själv när du
lägger in pauser och raster. Dessa gemensamma träffar är i Borås.
14. Är jag försäkrad när jag är med i Sommarlovsentreprenör?
Du är olycksfallsförsäkrad via Herrljunga Kommun i verksamheten som Sommarlovsentreprenör. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäkringen inte täcker detta.

15. Vad händer om jag blir sjuk?
Om du som Sommarlovsentreprenör blir sjuk ansvarar du själv för att t ex
ändra överenskomna tider med en kund. Någon ersättning utgår inte.
16. Hur får jag ett intyg på att jag har medverkat?
Du får ett fint diplom vid avslutningen den 8 augusti om du genomfört de delar
av Sommarlovsentreprenör som ingår under de gemensamma dagarna. Avslutningen hålls i Borås.
17. Hur stort är stipendiet?
Stipendiet är på 2500 kr skattefritt.
18. När och hur betalas stipendiet ut?
Stipendiet betalas ut snarast efter det att kursdagarna i juni har genomförts
med närvaro och uppgifter.
Till startdagen den 19 juni tar du med uppgift på din bank, clearingnummer
och ditt bankkontonummer så att stipendiet kan överföras till ditt konto.
Du måste ha ett eget bankkonto.
19. Tjänar jag något mer?
Alla pengar du tjänar på dina varor och/eller tjänster är dina.
Övriga vinster för dig som Sommarlovsentreprenör är följande
- du får massor av viktig kunskap som gör dig konkurrenskraftig när du så
småningom söker jobb
- du får massor av kunskap som underlättar om du ska ha programmet Ung
Företagsamhet i gymnasiet
- du får många nya kamrater från hela Sjuhärad
- du får många bra kontakter inom Näringslivet och olika organisationer
- du får ett fint diplom som är bra att ha på ditt CV

