Är du ung och vill testa ett
framtidsjobb?
Robertsfors kommun förmedlar feriearbete till målgruppen ungdomar som är födda 2003.
Genom ett feriearbete hoppas vi att du som är ung får en inblick i arbetslivet. Detta kanske
hjälper dig när du ska välja yrke i framtiden.

Vem kan söka feriejobb?
Alla ungdomar som är födda 2003 har möjlighet att söka feriearbete. Du behöver alltså inte ha
fyllt 16 år när arbetet påbörjas men ska göra det under innevarande år. I mån av plats kan
utrymme ges för ungdomar födda 2002. Du som tidigare haft feriejobb som förmedlats via
Robertsfors kommun kan dock inte söka igen.
Sjukdomar och handikapp som begränsar dina arbetsmöjligheter försöker vi ta hänsyn till.
Skicka gärna med ett intyg som bekräftar, t.ex. från din vårdgivare eller skolsköterska. Sista
ansökningsdag för feriearbetet 2019 är den 5 april.





Du ska kunna arbeta självständigt 6-8 timmar/dag.
Feriearbeten är i första hand till för dig som är född 2003.
Folkbokförd i Robertsfors kommun.
Feriearbetaren arbetar under tre till fyra veckors period.

Vilken ansökningsperiod gäller år 2019?
Ansökningstiden är mellan 6 mars till 5 april 2019.

Kan jag söka feriejobb efter sista ansökningsdatum?
Nej, ansökan ska inkomma senast den 5 april. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning
för att vi ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de arbetsplatser vi har till förfogande,
därför kommer ansökningar inkomna efter 5 april inte att behandlas.

Vad ska fyllas i vid ansökan?
Du som ansöker om feriearbete behöver inte bifoga CV, personlig brev eller betyg. Vid dessa fält
som är obligatoriska kan du bara sätta bara en punkt (·) för att gå vidare.
Alla personuppgifterna är dock obligatoriska att fylla i.

Kan jag välja arbetsområde?
Nej, platserna lottas ut och är inte valbara. Feriearbetsplatserna finns hos privata arbetsgivare,
föreningar samt Robertsfors kommun. De arbetsområden som finns tillgängliga hos arbetsgivarna kan
exempelvis vara:





Fritid/Föreningsliv
Handel
Vård & Omsorg
Barnomsorg

När tillsätts feriejobben?
Platserna tillsätts genom en lottning under vecka 19.
Du som har fått ett feriejobb får ett mejl från Robertsfors kommun till den e-postadress som du
uppgivit i ansökan. Du får också ett brev hemskickat som bekräftar det. Om du tackar nej till din
plats görs en ny lottdragning och en annan ungdom får chansen till feriejobb.

Vad får jag i lön?
Varje arbetsgivare och förening fastställer sin egen ersättningsnivå till ungdomen men vi
rekommenderar följsamhet till Robertsfors kommuns lönenivåer enligt nedanstående.
15 år
16 år
17 år
18 år

75kr/timme
80 kr/timme
93 kr/timme
103 kr/timme

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

Ska jag betala skatt?
Tjänar du mindre än 19 670 kronor i år behöver du inte betala skatt. För att din arbetsgivare
inte ska göra avdrag för skatt behöver du bara fylla i en blankett ”Intyg för utbetalning av lön
utan skattavdrag” som finns att ladda ner från skatteverket, se länk nedan
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/430.4.39f16f103
821c58f680007817.html
Tjänar du mer än 19 670 kronor under år 2019 är du skyldig att betala skatt och måste då uppge
detta till arbetsgivare så att de kan dra preliminärskatt på din lön.

Om jag blir sjuk under feriejobbsperioden?
Om du blir sjuk måste du samma dag meddela din arbetsplats att du kommer att vara
frånvarande på grund av sjukdom.
Om du har haft sjukfrånvaro under tiden för ditt feriearbete kan du höra med din arbetsgivare

om du kan få möjlighet att arbeta in dina sjuktimmar vid ett senare tillfälle. Om det inte är
möjligt får du endast ersättning för de timmar du faktiskt har arbetat.

Kan jag vara ledig?
Nej, feriearbetaren ska arbeta den period som man tackar ja till.
Feriearbetaren ska meddela frånvaro direkt till arbetsplatsen.

Att tacka nej till ett feriearbete?
Om du måste tacka nej till ditt feriearbete ska du ta kontakt med Petra Andersin på telefon
0934-141 16 eller maila petra.andersin@robertsfors.se så fort som möjligt. Du kan inte ge
bort din plats till en kompis och vi kan inte arrangera byten mellan arbetsplatser. Eventuell
justering av feriearbetsperioden beslutar respektive arbetsgivare om.

Har jag chans till feriearbete även om jag inte blev
lottdragen?
Om du inte blir lottad för ett feriearbete 2019, finns det fortfarande en möjlighet. Då hamnar din
ansökan på vår väntelista. När någon tackar nej, drar vi en ny lott. Då får de som inte blev dragna
i första omgången en ny chans. Om ditt namn dras hör vi av oss till dig.

Tas hänsyn till funktionsnedsättningar?
Sjukdomar och handikapp som begränsar dina arbetsmöjligheter tas i största möjliga mån
hänsyn till. Skicka gärna med ett intyg, exempelvis från din vårdgivare eller skolsköterska, som
beskriver din funktionsnedsättning och vilka anpassningsbehov som finns. Med ledning av
intyget söker vi en lämplig arbetsplats för dig.

