HANDLEDNING

Feriearbete 2020
vid Örnsköldsviks kommun
Information till handledare, arbetsledare och chefer för feriearbetare
Som handledare till feriearbetare har du möjlighet att ge unga en bra start i arbetslivet. De
får också en möjlighet att lära känna Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare och de
olika yrkesmöjligheter som finns hos oss. Såväl ditt som dina arbetskamraters bemötande
och meningsfulla arbetsuppgifter är viktiga. Här har vi samlat aktuell information som
gäller när ni tar emot feriearbetare på er arbetsplats.
Din uppgift som handledare är att introducera och handleda ungdomarna. Kom överens
med närmsta chef/arbetsledare om vad du ska informera om utifrån ”Checklista vid feriearbete”. Feriearbetaren har fått information om arbetsplats, arbetsperiod och chefens/
arbetsledarens namn i det mail som skickats efter fördelning av arbetsplatser.
All information och alla blanketter som rör feriearbete finns på kommunens webbplats:
http://www.ornskoldsvik.se/feriearbete

ornskoldsvik.se/feriearbete

Bra att veta för dig som är handledare:
Arbetstider:
Ungdomarna arbetar 90 timmar under tre veckor, i normalfallet 6 timmar/dag.
De är lediga på midsommarafton. Om feriearbetaren önskar så kan midsommarafton arbetas in. Fördela timmarna under arbetsperioden. Eftersom feriearbetaren
arbetar längre än 4,5 timmar per dag så måste en lunchrast läggas in i arbetsschemat. Vi rekommenderar 30 min – 1timmes lunchrast. Arbetstiden får förläggas
måndag – fredag på dagtid (inte kvällar och helger).

Arbetsuppgifter
Feriearbetaren kan arbeta med de arbetsuppgifter som du tillsammans med chef/
arbetsledare anser att de klarar och som arbetsmiljölagen tillåter. Minderårig får
inte anlitas till arbete som kan medföra risk för olycksfall eller skador. Arbetet
får inte heller ha annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa och utveckling. I AFS 2012:03 ”Minderåriga i arbetslivet”.
Feriearbetarens lön
Efter årskurs 1 på gymnasiet:
60 kr/timme + semesterersättning 15,40 kr/timme = 75,40 kr/timme
62 kr/timme + semesterersättning 15.40kr/timme = 77,40 kr/timme för elever
som går vård- och omsorgscollege och arbetar inom välfärdsförvaltningen.
Sjukdom
För feriearbetare gäller samma regler vid sjukdom som för andra anställda. Den
anställde ska sjukanmäla sig till arbetsstället. Om sjukfrånvaron pågår längre än
7 dagar ska sjukintyg visas upp.
Om feriearbetaren blir sjuk under de första 14 dagarna av 3-veckorsanställning
så utges ingen sjuklön. Sjuklön betalas däremot under tredje anställningsveckan.
Alla sjukdagar, även sjukdagar de första 14 dagarna, ska redovisas på tidrapporten. Handledaren ska ha sett sjukintyget för att skriva under att en sjukperiod har
pågått längre än 7 dagar.

Tidrapport
Som handledare har du ansvar att skriva under tidrapporten, som feriearbetaren
fyllt i. Där framgår utförda arbetstimmar och eventuell frånvaro. Tänk på att
lunchrasten inte räknas som arbetstid. Lämna tidrapport tillsammans med eventuellt jämkningsintyg från Skatteverket till chefen som också skriver under och
skickar rapporten till löneenheten. Ingen lön betalas ut förrän korrekt ifylld
tidrapport inkommit.
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Information om skatt
Om en tjänar mindre än 20 008 kr i år (2020) behöver en inte betala skatt. Då skall
feriearbetaren fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”
och skicka in den tillsammans med tidrapporten. Finns inte blanketten inskickad
och ifylld så dras skatt på lönen. Mer information om detta finns på Skatteverkets
hemsida.
Löneutbetalning
Alla löneutbetalningar görs via Nordea. Feriearbetaren anmäler sina uppgifter på
www.nordea.se/anmalkonto och följer de instruktioner som finns där. Det går också
bra att gå till sin ”egen” bank och be dem skicka ett överföringsuppdrag till Nordea.

Uppgifter om arbetsgivaren som ska anges är:
Arbetsgivarens namn: Örnsköldsviks kommun
Arbetsgivarenummer: 644235
Kontaktperson: Löneenheten, tfn 0660-88000
Lönen betalas ut den 27:e, månaden efter att tidrapporten lämnats in. Tidigast den
27 juli.
Försäkring:
Feriearbetaren har samma försäkringsskydd som övriga anställda.
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Jobba med och för människor
i Sveriges viktigaste jobb
Örnsköldsviks kommun
Personalavdelningen
0660 - 880 00
www.ornskoldsvik.se/feriearbete
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