Är ditt företag
intresserat av att
ta emot en eller
flera sommarjobbande ungdomar?
Hör av dig till mig!
Danilo Espinoza,
projektledare Feriejobb 2017,
WorkCenter, Upplands Väsby kommun
08-08 5909 78 23
danilo.espinoza.araya@upplandsvasby.se
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Är det företaget
eller kommunen
som är arbetsgivare?
Företaget som tar emot ungdomarna
är arbetsgivare och har bland annat arbetsmiljöansvar och ansvar för försäkring.
Det är också företaget som betalar ut lön
till ungdomarna. Därefter ansöker man
om ersättning via kommunen.

Hur stor är
ersättningen?
Hur ansöker man
om ersättning?

Du som företagare får ersättning för en lön
på ca 80 kronor/timme, inklusive semesterersättning. Kommunen betalar halva timersättningen som ungdomarna arbetar. Kommunen
står även för halva arbetsgivaravgiften under de
30–90 arbetstimmar som sommarjobbet gäller.
Du får själva välja vad du vill betala men minimilönen är 80 kr/timme.
Ersättningen är densamma om ungdomar
hör av sig direkt till er för sommarjobb. Dock
måste de själva gå in på upplandsvasby.se/sommarjobb och anmäla att de har hittat ett företag för att ni ska kunna ansöka om subventionen. Kommunen står för halva lönen och
halva arbetsgivaravgiften till dess att samtliga
sommarjobbsplatser är fyllda.
När du som arbetsgivare har betalat ut lönen
till ungdomarna fyller du i en blankett och
en tidrapport och skickar till WorkCenter,
Upplands Väsby kommun. Ersättningen betalas
ut samma månad som blanketten kommer in
till WorkCenter.
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Vill du ge unga
i Väsby det första
viktiga steget in på
arbetsmarknaden?

Anställ en
sommarjobbare!
Du som arbetsgivare – privat företag
eller konkurrensutsatt kommunal
verksamhet – kan i år få ersättning
för halva lönekostnaden när du tar emot
ungdomar som sommarjobbar via
Upplands Väsby kommun.
Ersättningen från kommunen täcker
halva lönen och halva arbetsgivaravgiften
under 1–3 veckor eller motsvarande
30–90 timmar.
Antalet platser är begränsat. För att göra
en anmälan gå in på:
upplandsvasby.se/taemotsommarjobbare

När är det
sommarjobbsperiod?
Vilka datum ungdomarna ska sommarjobba
bestämmer ni tillsammans med de unga
som ni vill ha som feriejobbare. Ersättningen
gäller för 30–90 arbetstimmar.
Arbetstimmarna bestämmer ni också
tillsammans med de ungdomar ni vill
rekrytera. Vårt förslag är att hålla sig
till perioden 15 juni–15 augusti, före och
efter dessa datum går ungdomarna
i skolan.

Hur går
rekryteringen till?
Rekrytering av sommarjobbare kan
ske på flera sätt. Vissa arbetsgivare vill
att kommunen sköter hela rekryteringen,
andra vill träffa sina kandidater själv
för att därefter välja den/de ungdomar
som passar bäst enligt önskemålen.
Du som arbetsgivare får gärna ange
önskemål om kompetenser och
intressen hos era sommarjobbare.
Vi följer självklart så långt det är
möjligt era önskemål.

