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Till

Företag och föreningar inom
Robertsfors kommun.

Information till er som anställer ungdomar för
feriearbete sommaren 2022.

Många ungdomar vill ha feriearbete och konkurrensen om platserna är hård. För att ge föreningar
och företag resurser att ha fler ferieplatser i vår kommun finns möjligheten att söka
stimulansbidrag. Insatsen riktar sig i första hand till elever i årskurs 9, därefter gymnasieelever i
årskurs 1.
Alla arbetsgivare och föreningar har möjlighet att delta. De arbetsgivare som normalt anställer
feriearbetande ungdomar sommartid kan dock endast få stöd för tillkommande feriearbeten, d v s
feriearbeten utöver den normala bemanningen.
Stimulansbidraget är 30 kr per arbetad timme, dock högst 3600 kr per ungdom. Feriearbetet måsta
omfatta minst 6 timmar per dag under tre veckor. Ett villkor för bidraget är också att arbetsgivaren
har tecknat TFA-försäkring.
Arbetsgivaravgiften betalas av företaget/föreningen och är i enlighet med gällande skatteregler.
Lediga feriearbeten anmäls på särskild blankett som finns på hemsidan och skickas till
arbetsmarknadsenheten.
Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast 24 april. Anvisning till ungdomar
sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade, får i samband med det, en
blankett för rekvisition av stimulansbidrag.

Ersättning till ungdomarna
Varje förening fastställer sin egen ersättningsnivå till ungdomen men vi rekommenderar följsamhet
till Robertsfors kommuns lönenivåer under året 2022 enligt nedan.
15 år

75 kr/timme

16 år

80 kr/timme

17 år

93 kr/timme

18 år

103 kr/timme

Ovanstående löner inkluderar semesterförmåner enligt semesterlagen. Med ålder avses den ålder
som uppnås under kalenderåret.

Bidrag från Robertsfors kommun
Bidraget från kommunen är 30 kronor per redovisad timme (oavsett ungdomens ålder) och
ersättning betalas ut för max 120 timmar per ferieungdom. För att arbetsgivaren ska få maxbelopp
på 3600 kr måste ferieungdom arbeta 8 timmar/dag under tre veckor eller 6 timmar/dag under fyra
veckor, totalt 120 timmar.

Registrera feriearbetsplatser
Ni kan anmäla era önskemål genom att fylla i formuläret ”Arbetsgivarens anmälan”. Skriv ut och
skicka den med posten eller kom in med den till oss. Ansökan skall vara inkommen senast den 18
april. Ni hittar formuläret på Robertsfors kommuns hemsida.

Kontakta feriearbetaren
Vi uppmanar feriearbetaren att ta kontakt med handledaren på arbetsplatsen i god tid innan
feriearbetet börjar. Har ni inte hört av feriearbetaren, ta kontakt med hen, så att de får information
om vilka arbetsuppgifter och arbetstider som gäller.

Lämpliga arbetsuppgifter
Feriearbetaren är en extra resurs - ej ersättare för ordinarie personal!

Arbetstid
Feriearbetaren får arbeta högst 8 timmar/dag under tre veckor eller totalt 120 timmar, lunchrast ska
tas ut med minst 30 minuter.
Midsommarafton räknas som helgdag.
OBS! Endast dagtid måndag-fredag (ej obekväm arbetstid).
Ni informerar feriearbetaren vilka arbetstider som gäller.
Se mer i utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd.
Mer information finns också på Arbetsmiljöverkets hemsida:
www.av.se
För arbetsgivare till unga i arbetslivet - Arbetsmiljöverket (av.se)

Introduktion av feriearbetare
Tänk på att ge feriearbetaren en bra introduktion och var noga med att ge instruktion inför varje ny
arbetsuppgift. En handledare ur personalgruppen måste finnas hela perioden.
Det är viktigt att ni på arbetsplatsen informerar ungdomarna om följande:
•
•

Löne- och anställningsvillkor (lön, semesterersättning, arbetstid, frånvaro, handledare,
försäkringar mm)
Skyddsföreskrifter samt de fackliga organisationernas verksamhet

Följande information har feriearbetaren fått:
•
•

Erbjudande om feriearbete med uppgift på arbetsplats, kontaktperson och telefonnummer
Broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta"

Frånvaro
•
•

Feriearbetaren ska meddela frånvaro direkt till arbetsplatsen.
Feriearbetaren ska arbeta den period som hen har tackat ja till.

Rekvirera stimulansbidrag
Redovisningsblanketter skickas ut i samband med meddelandet om antalet placerade ungdomar. Ett
villkor för att föreningen ska få det kommunala bidraget är att ungdomen söker feriepraktik via
Robertsfors kommun. Anställning av egna barn godkänns inte.
Slutbetalning sker efter det att föreningen har redovisat hur många ungdomar de haft som
feriepraktikanter under sommaren samt antalet arbetade timmar.

Har du frågor angående feriearbete?
Då får du gärna vända dig till:

Petra Andersin
Arbetsmarknadsenheten
Robertsfors kommun
0934-141 16
070 – 611 03 04
petra.andersin@robertsfors.se

