
Möt fraMtidens Medarbetare  
redan i soMMar 

Tillsammans tillverkar vi i kommunen bra dagar för Karlstadborna och morgondagens medarbetare 
står redan på kö för att få vara med. Redo att ta det där första viktiga steget in i arbetslivet. 

Även i år vill Karlstads kommun erbjuda ungdomar som gått ur årskurs nio och årskurs ett eller 
två på gymnasiet feriearbete under sommaren. Arbetsplatserna kan vara ideella föreningar, företag 
eller statlig och offentlig förvaltning. Genom att erbjuda plats för feriearbete kan vi tillsammans 
ge många ungdomar en försmak av arbetsmarknaden. En möjlighet att få uppleva det allra första 
jobbet, den första egna inkomsten. Men vi behöver din hjälp. Du och din arbetsplats är avgörande 
pusselbitar.

Hur många feriearbetare kan ni ta emot? 
Fyll i och skicka in den bifogade arbetsplatsblanketten senast den 17 mars, för att anmäla om 
du kan ta emot en eller flera feriearbetare. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning står för 
lönekostnaden och administrationen, medan du och din arbetsplats ansvarar för handledning under 
arbetsperioden.

På baksidan av det här brevet hittar du några fler viktiga fakta om feriearbetet.  
Och har du andra frågor, tveka inte att höra av dig.

Vänliga hälsningar,

Veronika Samuelsson 
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning 
054-540 13 38 
feriearbete@karlstad.se

till arbetsplatser som vill ta emot  
feriearbetare sommaren 2014.

anmäl era platser senast 17 mars 
fyll i arbetsplatsblanketten och skicka den till: 
Feriearbete 
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning 
651 84 Karlstad
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några viKtiga faKta

vem kan söka?
Karlstads kommun erbjuder feriearbete till ungdomar som går ur nian (och fyller 16 år 
före den 1 juli) eller som gått ur första eller andra året på gymnasiet. Ungdomarna måste 
vara folkbokförda i Karlstads kommun. Deras ansökningsperiod är mellan den 3-31 mars.

finns det feriearbeten till alla?
Om det finns fler sökande än antalet platser görs ett slumpmässigt urval. Det är möjligt 
för arbetsplatsen att välja en feriearbetare till arbetsplatsen på grund av särskilda 
arbetsuppgifter, exempelvis sång, dans eller sådant som kräver speciella kunskaper. 
Skriv då elevens namn och beskriv arbetsuppgifterna på arbetsplatsblanketten. Påminn 
eleven om att skicka in sin egen ansökan i tid.

lön
Feriearbetarna får betalt för max 90 timmar. Lönen är 50 kr/tim för de som slutat 
årskurs nio, 55 kr/tim för ungdomar som slutat årskurs ett och 60 kr/tim för ungdomar 
som slutat årskurs två. Karlstads kommun står för lönekostnaden. Semesterersättning  
ingår i lönen, men eventuellt OB-tillägg betalas av arbetsplatsen.

arbetstid
Feriearbete utförs under följande perioder:
Period 1: vecka 25–27 (16 juni – 4 juli)
Period 2: vecka 28–30 (7 juli – 25 juli)
Period 3: vecka 31–33 (28 juli – 15 augusti) 
Vanligtvis är arbetstiden 6 timmar per dag och arbetet bör vara på dagtid måndag-fredag. 

arbetsplatsblankett 
För att vi ska kunna registrera din arbetsplats måste samtliga uppgifter på blanketten  
fyllas i. Glöm till exempel inte att ge en kort arbetsbeskrivning och att blanketten ska 
skrivas under av en facklig representant. Och kom ihåg att ferieplatserna inte får ersätta 
ordinarie semestervikarier.

välkommen på möte 
På eftermiddagen måndagen den 28 april är alla arbetsplatser som anmält ferieplats 
välkomna till en informationsträff. Separat inbjudan kommer.
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