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Sommarjobbande ungdomar i samarbete med näringslivet 

 

Vallentuna kommun kan i år erbjuda ett samarbete med näringslivet genom 

Arbetsmarknadsenheten. Syftet med satsningen är att skapa fler platser där 

ungdomarna kan få erfarenheter om arbetsmarknaden. 

 

Nedan beskrivs vilka förutsättningar som gäller. 

 

1. Ungdomarna ska vara folkbokförda i Vallentuna kommun. 

2. Man ska ha åldern 16- 18 år under hela den sommarperiod som gäller. 

3. Den sommarjobbande ungdomen anställs av företaget och därmed ligger 

också arbetsmiljöansvaret på företaget. 

4. Arbetsmarknadsenheten och företaget tecknar en överenskommelse utifrån 

Arbetsmarknadsenhetens behov av platser och att arbetsplatsen bedöms som 

lämplig. 

5. Företaget lämnar en intresseanmälan till Arbetsmarknadsenheten med 

uppgifter om företaget, handledare, kontaktuppgifter, beskrivning av 

arbetsuppgifter samt vilken period under sommaren som är aktuell. 

6. Företaget ska inte ha restförda skatteskulder hos Kronofogen. 

7. Lönen betalas ut av företaget till den sommarjobbande ungdomen och efter 

periodens slut söker man ersättning hos kommunen. 

8. Ersättningen är begränsad till maximalt halva lönekostnaden under tre 

veckor och under förutsättning att företaget uppfyller samtliga villkor. 

9. Sommarjobbaren ska arbeta sex (6) timmar per dag och med samma timlön 

som gäller för sommarjobbare anställda av kommunen. Om företaget väljer 

att sätta en högre lön eller anställa under en längre period, så står företaget 

för den extra kostnaden/ skillnaden. 

10. Överenskommelse med Arbetsmarknadsenheten erbjuds inte om företaget 

sätter en lägre lön än den som gäller för sommarjobb i kommunala 

verksamheter. 

11. Perioden för sommarjobb är juni t.o.m. augusti, men anställningsperioden 

behöver inte vara sammanhängande. 

12. För att få ersättning för utbetalad lön så ska företaget skicka in en redovisning 

om den lön som har betalats ut och en kopia på lönespecifikationen. Ansökan 

om ersättning ska skickas till Arbetsmarknadsenheten senast 2015-09-30. 

13. Arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljöverkets bestämmelser om minderåriga i 

arbete. 
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14. Arbetsuppgifterna ska vara skapade för ungdomarna och dessutom vara 

lämpliga utifrån regelverket. 

15. En sommarjobbande ungdom är inte detsamma som en sommarvikarie för 

ordinarie personal. 

16. Arbetsgivaren ska hålla med handledare och det betyder att en person ska 

finnas till hands när det uppstår eventuella frågor eller problem och som 

samtidigt kontinuerligt har kontakt med sommarjobbaren. 

17. Lönen för sommarjobbande ungdom är 80 kronor per timme samt en 

semesterersättning på 15:40 per timme 

 

 

Om du vill anmäla ditt intresse så ring: 

 

Anne Wallin Arbetsmarknadskonsult 08- 587 857 86 

 

Rolf Zackrisson 

Enhetschef Arbetsmarknad 


