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Hej! 

Kan ditt företag erbjuda sommarjobb 
till ungdomar? 
 
Vallentuna kommun vill att alla ungdomar mellan 16-18 år, som är 
folkbokförda i kommunen ska erbjudas sommarjobb. Förra året anställdes 
många glada och entusiastiska ungdomar som fick arbete dels i kommunen 
och dels i företag och föreningar.  
 
I år hoppas vi kunna ge ännu fler chansen tillsammans med er att få 
sommarjobb inom näringslivet. Förhoppningen är att hitta sommarjobb som 
ger ungdomar en chans att prova på hur det är att arbeta och få erfarenheter 
på väg mot vuxenlivet. Arbetet kan ha anknytning till företagets verksamhet 
men kan också vara vad som helst ni vill ha hjälp med (måla, rensa ogräs, 
inventera, uppdatera webbsidan etc). Det är fritt fram att vara kreativ.  
 
Hur går det till? 
 
Du som företagare anmäler ditt intresse till arbetsmarknadsenheten. För att 
uppmuntra företag att anställa ungdomar som är anvisade av kommunen står 
kommunen för halva lönekostnaden upp till 80kr/timme, sex timmar per dag 
i tre veckor. Detaljerade villkor ser du i bilaga1. Använd bilaga 2 för att 
anmäla ert intresse.  
 
 
För mer information kontakta arbetsmarknadsenheten: 
 
Anne Wallin 
08-587 857 86 
anne.wallin@vallentuna.se 
 
Anna Löwing  
08-587 854 02 
anna.lowing@vallentuna.se 
 
 
 
 
 
 

mailto:anne.wallin@vallentuna.se
mailto:anna.lowing@vallentuna.se


 SID 2/3 

  

  

  

MARKNAD- OCH NÄRINGSLIV  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENNTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 1 

TFN: 08-587 850 00 

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

 

     Bilaga 1 

Villkor för samarbete gällande feriearbetande ungdomar. 

 
Dessa punkter anger under vilka former som arbetsmarknadsenheten kan komma 
överens med enskilda företag om att skapa platser för sommarjobbare. Syftet med 
överenskommelserna ska vara att skapa fler platser och därigenom ge ungdomarna 
erfarenhet av arbetsmarknaden och kontakter på arbetsmarknaden. 
 
1. Ungdomarna ska vara folkbokförda i Vallentuna kommun och åldersmässigt inom 
den målgrupp som kommunens sommarjobbssatsning omfattar. 
 
2. Ungdomen anställs hos företaget. Anvisning till plats sker av 
arbetsmarknadsenheten. 
 
3. Överenskommelser med företag sker genom arbetsmarknadsenheten utifrån 
arbetsmarknadsenhetens behov av platser och förutsatt att arbetsmarknadsenheten 
bedömer att platsen/erfarenheten företaget erbjuder är lämplig. 
 
4. Företaget lämnar intresseanmälan/ansökan till arbetsmarknadsenheten: 
innehållande uppgifter om företaget, handledare, kontaktuppgifter samt beskrivning 
av arbetsuppgifter och önskad tidsperiod. Företaget får ej ha restförda skatteskulder 
hos kronofogden. 
 
5. Lön betalas ut av företaget till den anställde ungdomen. Företaget söker sedan 
ersättning från kommunen. 
 
6. Ersättningens storlek är begränsad och utges endast under förutsättning att 
företaget uppfyller samtliga villkor. Kommunen står maximalt för halva 
lönekostnaden under tre veckor. 
 
7. Sommarjobbaren ska arbeta 6 timmar per dag till samma timlön som gäller för 
sommarjobbare anställda inom den kommunala verksamheten. Anställningen ska 
vara 3 veckor. Företaget kan även välja att sätta en högre lön eller anställa under en 
längre period, men står då också för skillnaden. (Samarbete erbjuds inte om företaget 
sätter en lägre lön än den som gäller inom de kommunala verksamheterna.) 
 
8. Anställningen ska vara under perioden juni till och med augusti, men ungdomen 
måste inte vara anställd i en sammanhängande period. 
 
9. Ansökan om ersättning för lön skickas företaget in efter perioden. Ansökan ska 
innehålla 
uppgifter om utbetald lön och företaget ska bifoga en kopia på lönespecifikationen för 
den 
anställde. Ansökan ska vara inkommen senast sista september månad (innevarande 
år) till arbetsmarknadsenheten. 
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10. Arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljöverkets bestämmelser om bland annat 
minderåriga i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska vara lämpade för sommarjobbare. 
Arbetsgivaren ska tillhandahålla en handledare för sommarjobbaren. Företaget ska ha 
F-skattsedel. 

 
     Bilaga 2 
 

 

Intresseanmälan  
 

 

Mailas till:   anne.wallin@vallentuna.se       
eller     anna.lowing@vallentuna.se 
 
 
 
Företag:_________________________________________ 
 
Kontaktperson:____________________________________ 
 
Arbetsuppgifter:___________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Telefon:_______________________________   
 
E-post:__________________________________________ 
 
 
Antal ungdomar/Period 
 

V. 25-27 
 

V. 28-30 V. 31-33 

 
Ex. 3 ungdomar 

 
1 ungdom 

 
3 ungdomar 
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