Bilaga

Sommarjobbsmodell inom Värmdö kommun
Målgruppen är ungdomar mellan 15–17 år. Ungdomarna söker själva sommarjobb.
Arbetsgivaren kan vara ett privat företag, en förening eller en offentlig verksamhet i
Värmdö eller i en annan kommun. Arbetsgivaren måste ha en försäkring som omfattar
ungdomen och inneha F-skattsedel. Arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljöverkets
bestämmelser om bland annat minderåriga i arbetslivet.
När ungdomen hittat en arbetsplats fyller antingen arbetsgivaren eller ungdomen själv i
en anmälningsblankett, som finns på kommunens webbplats varmdo.se/sommarjobb,
och skickar den till kommunen.
Om ansökningarna blir många kommer urvalet ske, liksom tidigare, genom ett
lottningssystem. De ungdomar som inte haft något sommarjobb via kommunen tidigare
kommer att ha förtur före dem som redan sommarjobbat via kommunen.
Arbetsperioden är en till tre veckor under juni till och med augusti, minst 30 timmar och
högst 90 timmar. Ungdomen behöver inte vara anställd i en sammanhängande period
men en ungdom kan bara bli ersätt upp till maximalt 90 timmar, oavsett om denne blir
anställd av två eller fler arbetsgivare. Om arbetsgivaren är intresserad att anställa
ungdomen efter dennes 90 timmar får arbetsgivaren stå för hela lönekostnaden.
Lönen betalas av arbetsgivaren som får ersättning från kommunen i efterhand
motsvarande lönen inklusive semesterersättning och sociala avgifter. Lönetaket för
bidrag är maximalt 90 kronor; beroende av arbetets svårighetsgrad, ungdomens ålder
och tidigare erfarenhet. Kommunen ger alltså inte bidrag till lönekostnader som
överstiger 90 kronor per timme. Kommunen ersätter inte OB-tillägg, även om lön
tillsammans med OB-tillägg inte överstiger 90 kronor. För att kommunen ska ge
ersättning för lönekostnaden ska ungdomen vara folkbokförd i Värmdö kommun och
befinna sig inom rätt åldersgrupp.
När arbetsperioden är slut och lönen till ungdomen är utbetald skickar arbetsgivaren in
uppgifter till kommunen. Olika blanketter och förfarande beroende på om det handlar
om en kommunal eller privat verksamhet. Sista dag för att begära slutersättningen är den
sista september. Ersättning kommer att utbetalas senast den sista oktober, men
utbetalningarna kommer att ske löpande.
Kommunen svarar för administrationen av jobbanmälningarna och ersättningen för
lönekostnaderna till arbetsgivarna.
Ungdomar med särskilda behov

För ungdomar med där något särskilt behov föreligger avsätts ett visst antal platser. Med
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Diarienummer

särskilda behov menas ungdom med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning,
sjukdom, diagnos eller en svår social situation. Arbetsgivare som anställer ungdomar
med särskilda behov ersätts till 100 procent av kommunen. Se särskilda styrningar.
Har ni några frågor

Kontakta kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla
sommarjobb@varmdo.se.
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